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editorial

Comencem l’any. Són moments de fer balanç i de planificar nous projectes. Diuen que, en 
aquests moments, mirar enrere és un error. No ho crec. En tot cas, podria ser-ho només si 
ho fem per centrar-nos en les coses negatives, i no per aprendre dels errors passats i prepa-
rar-nos per a un futur millor. Jo sóc dels que pensen que hem de mirar l’evolució de la fleca 

de manera positiva. La imatge que tenen ara els consumidors dels flequers (especialment d’aquells 
que han sabut reciclar-se i adaptar-se a les noves tendències) i de la fleca artesana és molt bona. Aquest 

és un fet que és fàcilment constatable. Els consumidors es mouen 
i busquen nous productes. De vegades, només per tendència, és 
cert, però en altres ocasions ho fan a la recerca de productes nous i 
més saludables. Podem dir que, en alguns casos, hem passat del pa 
comú al pa ‘de marca’.

Aquesta evolució és, en part, gràcies als gremis i associacions 
que, amb visió de futur, van apostar, ja fa temps, per una política 
de formació que, anticipant-se al que demanaria el mercat, va 
oferir als nostres professionals les eines necessàries per reciclar-se 
i adaptar-se a les noves tendències de mercat.

Amb treball, serietat, estudis elaborats per professionals de 
prestigi, formació i divulgació hem aconseguit que, actualment, 
es reconegui el paper fonamental del pa i la seva importància com 
un aliment essencial de la nostra dieta. Vull reivindicar el paper 
del nostre gremi com una part essencial en tot aquest treball 

perquè el pa tingui actualment el reconeixement que té i que, sens dubte, es mereix. I també vull 
reivindicar, i reconèixer públicament, tots els nostres agremiats que, amb el seu esforç i implicació, 
fan possible que una associació tan essencial com la nostra existeixi.

Però, tornant a mirar al passat, un es recorda d’uns temps, no massa llunyans, on tot el pa que es servia 
als bars i restaurants s’elaborava a forns tradicionals. Malauradament, la irrupció d’una nova forma 
de fer pa, elaborat per grans indústries i, per què no dir-ho també, la passivitat d’alguns flequers per 
adaptar-se a les noves demandes de la restauració, va fer que, pràcticament, el pa elaborat pels flequers 
artesans desaparegués dels bars i restaurants. L’edició de la revista que ara teniu entre mans està dedi-
cada, precisament, a la relació del pa i la restauració, i com, a poc a poc, el pa artesà torna a recuperar 
aquesta important quota de mercat. També és un reconeixement a aquells flequers que han sabut 
obrir-se camí en aquets mercat i que, amb la seva professionalitat i excel·lència, han contribuït que el pa 
elaborat a les nostres fleques torni a les taules dels establiments de restauració. Són un model a seguir.  

Des del Gremi estem impulsant iniciatives per contribuir a aquets retorn. Hem parlat amb l’Ad-
ministració, per proposar que a les cartes dels restaurant s’identifiqui l’origen del pa que es serveix, 
tal com es fa, per exemple, amb el vi o l’oli. No hem d’oblidar que hi ha tres productes, molts nostres, 
sense els quals no es pot gaudir d’un bon àpat: el vi, l’oli i el pa. I els consumidors tenen dret a saber 
d’on precedeixen o qui els prepara. NEWSPA
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Hostaleria, oportunitat 
de negoci per al flequer
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La fleca pot tenir un aliat per a la seva facturació i producció en la 
restauració. A la província de Barcelona hi ha 33.542 establiments 
hostalers -dades d’Hostaleria d’Espanya de 2019- amb una factura-
ció total, durant 2018 i a Catalunya, de 24.019 milions d’euros. Són 
dades per tenir presents. El pa en la restauració està cridat a refor-
çar-se com un bàsic del servei i, sobretot, en un important impulsor 
de la supervivència del negoci flequer.

Text: Vilma Fernández i Èric Salat · Imatges: Getty Images i cessions de Joaquim 
Corrons, de ‘Panes Creatius’, de Ca l’Agustí i del Forn de Nulles



E l pa és un bàsic de la dieta me-
diterrània, un tipus de nutrició 
que ha donat claus provades de 

la seva associació a la vida saludable, a 
la salut cardiovascular i també a la bona 
salut gastrointestinal. Són conclusions 
donades a conèixer al llarg de les da-
rreres dues dècades des de publicacions 
científiques de prestigi com, per exemple, 
el ‘British Journal of Nutrition’. Per què 
aquesta introducció sobre els avantatges 
saludables de la dieta mediterrània? Per-
què el pa està plenament integrat dins del 
grup d’hidrats de carboni que són el més 
important i bàsic de la piràmide alimen-
tària i de la dieta més recomanada des del 
món científic, mèdic i dels especialistes 
en nutrició.

Sempre a l’hostaleria
La importància i la presència del pa 

a l’hostaleria també és clara. El pa pot 
formar part del servei bàsic de la taula, 
és un ingredient, és part dels plats... En 
definitiva, són pocs els menjars i propos-
tes gastronòmiques que no tenen al pa 
al costat. Sobretot actualment, quan el 
pa de qualitat, amb llargues fermenta-
cions, formats diversos, amb ingredients 
innovadors o que recuperen tradicions a 
través de blats antics, és més reconegut 
que mai.

Aquest pa de presència hostalera té un 
principi: la fleca. Així que, des de News-
pa, hem volgut aprofundir en el servei o 
producció flequera des del punt de vista 
del negoci. Dedicar una part de la pro-
ducció a l’hostaleria és interessant per 
al flequer o la fleca, independentment 
del volum, dimensió i nivell de producció 
de l’obrador? No existeix un estudi de 
mercat específic que pugui oferir xifres 
concretes sobre això, però sí que n’hi ha 
exemples, molts casos exitosos de fle-
quers que dediquen una part del negoci 
al segment de restauració i hostaleria.

Un segment que, per altra banda, té 
diferents nivells : restaurants de alta 
gamma, de gamma mitjana, restaura-
ció de menú, establiments de menjars i 
begudes... Tots requereixen una solució 
específica i adaptada a les necessitats 
concretes dels seus clients i, també, te-
nint present la realitat de la seva empre-
sa. El que sí que és clar és que el pa de la 
restauració de qualitat surt d’una fleca 
que assumeix el compromís del servei. 
Quin model escull és fruit de les diferents 
capacitats. En aquestes pàgines, en reco-
llim alguns casos.

A través d’un venedor
Manel Cortés, exdirector de l’Escola de 

Flequers Andreu Llargués, de Sabadell, as-
sessor de fleques i d’empreses flequeres i fa-
rineres, i soci d’una empresa flequera, Bona-
parte, té clara la importància i l’oportunitat 
que suposa la restauració per al negoci fle-
quer i que és un segment poc aprofitat al 
sector.  “El que faig a les meves empreses: 
tenim un venedor i els hi oferim als establi-
ments hostalers. També donem possibilitats 
d’oferir productes a la carta”, indica Cortés. 
La seva estratègia es basa, fonamentalment, 
en la figura d’un venedor. “No és una figura 
habitual, però, si vols tocar-ho una mica bé, 
tens un venedor o una persona de la boti-
ga que va i ofereix al client. Agafa aquests 
clients i els va treballant a poc a poc. Es trac-
ta d’anar creixent a poquet a poquet. No es 
necessita un gran volum, perquè ja tens les 
dues vessants. Una, que et dona estabilitat 
a la botiga i, la part del negoci hostaler, la 
vas tirant endavant a poc a poc, dins la teva 
xarxa, les teves rutes. S’ha de formar tot bé. 
El problema és agafar un client a prop, un 
altre a 40 quilòmetres, altres a 60… Aquí és 
on es cometen erros”, explica l’expert en ne-
goci flequer. Excepte que sigui un client que 

doni un alt volum de comanda i facturació. 
“A partir del que tens, amb els repartidors 
de les pròpies botigues, si tens una ruta, 
un restaurant que és a la vora i que està a 
la mateixa ruta, ho fem; però si no, excepte 
que ens representi un volum prou gran, no 
ho fem. No paga la pena fer ruta per lliurar 
12 barres i pocs panets, no té sentit, excepte 
que estigui a la ruta o a pocs quilòmetres”.

El cas ‘Panes creativos’
Era impensable parlar de pa i nego-

ci a la restauració sense tenir informació i 
l’experiència d’una de les marques flequeres 
de referència a tot el territori. És el cas de 
‘Panes creativos’, del barcelonès Daniel Jor-
dà. I ho fa des d’un barri de la ciutat comtal 
que no és a dins de les rutes més visitades 
per turistes, sinó que és un territori de barri, 
de gent del barri... i de la que pot passar 
gràcies a la proximitat de l’hospital de la 
Vall d’Hebron, un dels centres sanitaris més 
reconeguts d’Espanya i d’Europa, amb la 
qual cosa l’afluència de pacients i familiars 
també incideix en la vida comercial de la zo-
na. Daniel Jordà va arribar a desenvolupar la 
seva vessant flequera, que tenia des de petit, 
ja que era el negoci familiar, aplicant la seva 

EXPERIÈNCIA. Manel Cortés coneix totes les vessants i tipus de negoci de la fleca.

“No es necessita un gran volum perquè ja tens 
les dues vessants. Una, que dona estabilitat a la 
botiga, i, la part del negoci hostaler, la vas ti-
rant endavant a poc a poc dins la teva xarxa”
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El pa en la restauració és un segment de negoci relativament 
desenvolupat a la fleca però, com a coneixedor sobre el 
terreny de la seva realitat… quines perspectives li augura? 
Té camí de creixement? Estan coberts tots els nivells? Com 
l’estan treballant tots els forners?
És cert que l’hostaleria és molt bon client per al forner. Es van 
necessitant cada vegada més els uns als altres. De la mateixa 
manera que, a la restauració, no cuiden les gallines per fer 
servir els seus ous, tampoc no buscaran fer-se el seu pa i tenir 
la qualitat de pa que voldrien tenir si ho fessin ells mateixos. 
Aquest sector interessa molt a la fleca perquè, cada vegada que 
obres una botiga, el percentatge aproximat del que et costa 
tenir, de marge, un punt de venda propi és un 35 % o 40 % de 
les vendes. Aquest percentatge no el deixaràs mai a un client 
de restauració. Li deixaràs una mica menys. A sobre, a la botiga 
tens minves, cosa que, a la restauració, no.

I el tractament del pa dins de la restauració? D’una banda, 
hi ha el tractament del pa per part del forner que coneix el 
producte, que sap com gestionar-lo, etcètera. Però, després, 
en la gestió de l’emmagatzematge dins el local i en el servei... 
en quin punt estem?
En un punt força baix. En restauració, hi ha molt poca gent 
que es dediqui a fer de ‘pannier’. Hi ha diversos restaurants 
que tenen el seu pa i van oferint-lo, sobretot, tallant-lo segons 
les necessitats que van veient del client. Tenen un petit carro 
amb peces grans que aguanten molt més. Ja estan fredes, amb 
la qual cosa tenen una millor qualitat, perquè el pa, com més 
gran és, millor aguanta la humitat i l’envelliment. A una barra 
de quilo o quilo i mig, tu pots afegir-li talls, segons el plat que 
estàs menjant, que, veritablement, és un valor afegit per a un 
restaurant i ja n’hi ha que ho estan fent.

Abans s’oferien, a hostaleria, més pans individuals i, ara, es 
veuen més pans de gran format. És una qüestió de durabi-
litat, com deia, i de percepció de matisos... de la qualitat?
Si fas un pa més gran, amb fermentacions més llargues, aguan-
ta més temps i això et dóna una mica més de qualitat. El treball 
amb pans grans i al tall donen el valor afegit d’una qualitat una 
mica més gran que amb peces petites. Aquestes tenen molt 
poca durabilitat: com a màxim, són tres hores. 
En restauració, s’està utilitzant força pa precuit o pa congelat, 
però no s’està fent bé. Què passa? El fan descongelar mala-
ment. Ho fan a les deu del matí per servir-lo a les dues de la 
tarda i encara els en queda pel servei de la nit. I aquest pa té 
una durabilitat molt curta.
Sí que és cert que el pa no es pot servir calent a taula, però, si 
és una peça petita, s’ha de tenir en compte la diferència dels 
diferents formats o mides de peces.

Com es fa valorar el pa a l’hostaleria i restauració?
No parlarem de preus. Quan parlem amb el xef, mai no ens 
podem posar a parlar de preus perquè, evidentment, aquí tenim 
la guerra perduda. Les marques de pa congelat tenen uns preus 
a què mai no vam arribar nosaltres... Però sí que podem dir-li al 
xef, en un moment determinat, que ens deixi mitja hora del seu 
temps per presentar-li els nostre pans, per maridar-li els pans. I 
que ell s’adoni de tot el que estàs fent. Aquesta és la necessitat 
que hem de crear. Si li ensenyo a tallar tot tipus de pa amb plats 
diferents i com ha de presentar el pa, tenim molt guanyat ja 
que el xef, el que vol, és el millor per als seus clients. S’adona 
que els està aportant un valor afegit al seu restaurant que en 
altres llocs no tindran. No parlarem per tant de preu, sinó de la 
qualitat que li podem oferir. D’un bon restaurant a un altre, de 
vegades les diferències estan únicament en el valor afegit que 
posem en qüestions com el pa.

No recomanes que el pa estigui a la taula abans que arribin 
els comensals?
Posaràs el vi blanc o l’aigua damunt la taula abans que arribi la 
gent? Té la seva lògica, perquè han d’estar en fred. Doncs el pa 
no pot estar cuit dues hores abans o no el pots deixar sobre la 
taula, com si fos un gerro. És la lluita que tenim i, cada vegada, 
el forner va aportant més a client. El formarà; ell guanyarà i 
el client ja no concebrà el pa com un complement. Molta res-
tauració encara el té com un complement. Per sort, les coses 
van canviant.
Un tipus ‘grissini’ pot estar o lliurar unes llesquetes amb tomà-
quet i oli per començar a demanar... Aquest pa que està allà és 
per fer el pica-pica.

PERE FABREGÀ, ‘PANNIER’ I ASSESSOR ESPECIALISTA PER A RESTAURACIÓ

“L’hostaleria és molt bon client per al forner”
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creativitat adquirida a través dels estudis de 
Belles Arts.

L’especialització en pans gastronòmics i en 
alta restauració de l’empresa, explica 

Daniel Jordà, “va sorgir ja fa uns 6 anys, 
quan cercava un tipus de client que treballés 
una línia gastronòmica més creativa, com la 
que a mi m’agrada. El fet d’haver estudiat 
Belles Arts sempre em marca en tot el que 
faig al món de del forn”. Però el camí no 
és gens fàcil. “A nivell d’exigència podeu 
imaginar que s’apliquen tots els criteris d’un 
restaurant d’alta gastronomia”. 

A partir d’aquí és, sobretot, interessant 
apropar-se als aspectes més concrets, com 
el tipus de pans o creacions que es destinen a 
restauració: “Depèn del tipus d’establiment. 
Els pans de massa mare, integrals i pans amb 
fruits secs per maridar a restaurants on pre-
val oferir un bon servei i qualitat. També ser-
vim molts pans d’hamburguesa ‘Premium’ 
per a establiments on serveixen entrepans 
elaborats”. 

Els pans són pensats i produïts en funció 
del tipus de plat. “Cada restaurant et demana 
si es per a peix o carn… afegir un punt cítric. 
Per postres, hi ha el brioix francès per fer 
‘torrijas’, explica Jordà, qui clarifica que cada 
client restaurador demana “tres o quatre 
pans dins de la carta, més no. La coca d’oli ha 
desbancat una mica el pa de pagès, pel que 
fa a l’oferta de pa amb tomàquet”. 

També hi ha producció específica per a 
un xef: “Depenent del xef, també s’elaboren 
pans a mida més especials. Per exemple, el 
pa de primavera el vam crear específica-
ment per ‘L’Emporium’, o bé el de cansa-
lada, que s’elabora només per al ‘Lasarte’. 
També restaurants de fusió que abans no 
contemplaven el pa dins de la seva ofer-
ta ens en comencen a demanar, com el pa 
d’hamburguesa japonesa amb ‘shiso’ per a 
un restaurant japonès.  

La comanda, a més, pot variar depenent de 
la temporada de l’any. “Pot ser que a l’estiu 
la demanda augmenti, perquè els establi-
ments obren terrasses i s’incrementa la seva 
clientela”.  

Embalatge i opinió del client
Sempre s’ha de tenir cura de tots els 

detalls, així que és important que els pans 
vagin ben protegits perquè no s’aixafin, 
i la seva conservació, fins que arriba al 
restaurant, és també prioritària. “A ‘Pa-
nes creativos’, els tapem amb paper per-
què no s’assequin i fem servir cartró, a fi 
d’evitar l’ús de plàstics. Amb l’albarà que 
adjuntem amb cada comanda, anotem 
consells per a una correcta conservació 
del producte, perquè arribi en les millors 
condicions a taula”, comenta Daniel Jordà.

I, per acabar, és clar que s’ha d’escoltar 
l’opinió del client: “Tenim sempre ‘fee-
dback’ per part dels cuiners, així que sa-
bem si els nostres pans agraden al client 
final”, explica el creatiu flequer. 

Negocis petits, visions diferents
L’experiència de Ca L’Agustí de Cercs 

(Barcelona) i del Forn de Nulles (Valls) 
tenen en comú que són negocis petits 
amb un únic obrador i punt de venda, i 
amb servei per a restauració. Pocs es-
tabliments, però molt f idels . Parlar de 
forma extensa sobre les dues experiències 
de manera paral · lela és un exercici que 
permet tenir un punt de vista més, i com-
plementari, del que dona de si el treball 
entre fleca i hostaleria.

Agustí Costa, que regenta el Forn de 
Ca l’Agustí, treballa amb uns 6 o 7 es-
tabliments de restauració, però són un 
grup realment fidel, que s’esforcen per 
tenir el seu pa i no el d’un altre. Aquest 
segment del negoci li representa un 10 
% dels ingressos . “Sempre acaba sent 
exigent treballar amb restaurants. Volen 

que els cuidis bé, que els portis el pa i que 
et puguin trucar en qualsevol moment 
per demanar-te’l . En conseqüència, jo 
sóc molt exigent, també”, explica Costa. 
Un dels requisits que estableix per part 
seva és que no fa l’entrega, sinó que són 
els mateixos locals d’hostaleria els qui 
l’han de venir a buscar. “Al principi ho 
accepten, però el compromís dura entre 
dues setmanes i dos mesos. Al final, es 
cansen de venir a buscar-lo”, comenta. Per 
tant, la conseqüència és que, per raons de 
proximitat, la majoria de clients són de la 
comarca del Berguedà.

“Quan un restaurant em visita per pri-
mer cop per comprar-me pa, el primer 
que dic és el tipus de negoci que tinc: 
faig vacances, tanco alguns dies i els puc 
deixar penjats. Tampoc treballem els diu-
menges. Són horaris no gaire habituals 
en una fleca. Els restaurants, com més 
facilitats tenen, millor. Jo tinc una altra 
manera de funcionar i, tot i això, hi ha 
restaurants que volen el meu pa”, relata. 
Tots aquests factors marquen el volum 
de clients. 

“A nivell d’exigència, 
podeu imaginar que 
s’apliquen tots els cri-
teris d’un restaurant 
d’alta gastronomia”

Ca L’Agustí i el Forn 
de Nulles són negocis 
petits amb un únic 
obrador i un punt de 
venda amb servei per 
a restauració  



Costa crea pans originals, sobretot el 
cap de setmana, que és quan aprofita per 
innovar. Un dels més populars és el pa de 
formatge, el que li arriben a encarregar de 
més lluny, des de Barcelona. “Quan faig 
pans molt especials, me’ls gasten i tenen 
molta sortida”, afirma. Malgrat tot, el que 
li demanen els clients va des del “pa de 
pagès servit en llesques gruixudes, que 
ara es torna a portar molt, fins als que 
volen coses petitetes i precuites, però 
ben fetes”. El flequer intenta donar re-
comanacions als restauradors sobre com 
tractar el producte un cop arriba, i com 
servir-lo al comensal. Això no obstant, els 
restaurants poden ser una mica reticents 
a l’hora de seguir-les, cosa que pot no 
entusiasmar el flequer a l’hora de treballar 
amb ells. “Quan et fan cas i el cuiden bé, 
estàs content. Però, altres vegades, vas a 

llocs on no ho fan bé, la ‘pifien’ en algu-
na cosa i molesta”, apunta. “Tanmateix 
-diu- és una bona manera de fer clients. 
La gent pregunta d’on han tret el pa o 
posen directament el teu nom a la carta, 
i els clients et vénen a buscar a la fleca 
perquè els han servit el teu producte i els 
ha encantat”.

La gran línia del Forn de Nulles
El darrer cas que exposa el present 

reportatge d’exemples de relació entre 
fleca i restauració és el den Jordi Gasque, 
encarregat del Forn de Nulles de Valls. És 
una fleca que va tenir ressò als mitjans 
per les seves creacions amb calçots. Gas-
que fa un esforç més gran en la restaura-
ció, que li suposa entre el 65 % i el 70 % 
del negoci, ja que serveix a 25 locals que 
ha anat treballant durant 10 anys. Per la 
seva part, ofereix més flexibilitat. “Em 
poden encarregar el pa per ‘whatsapp’ 
abans de l’una del migdia, perquè, si hi 
ha un canvi d’última hora, tingui temps 
de fer el pa per a l’endemà. Nosaltres 
fem el repartiment, jo mateix o un com-
pany de l’empresa. L’interessant és que 
el pa estigui servit abans de les dotze del 
migdia, perquè és l’hora en què dinen els 
treballadors de la majoria de restaurants, 
i no els agrada que els molestin mentre 
mengen. S’haurien d’aixecar molt de la 
taula en descarregar”, explica. Gasque sí 
que cobreix dissabtes i diumenges: “Ens 

ho anem combinant. Tinc una persona 
exclusiva per preparar el repartiment 
dels caps de setmana als restaurants . 
Intento no servir els diumenges, però 
sempre hi ha algun client a qui no et 
queda més remei que atendre”. En Jordi 
Gasque també fa pans molt originals , 
però el mateix negoci el fa preocupar-se 
per crear un pa exclusiu per a cada un 
dels seus clients . “Volen pans que no 
tingui la competència. Intento que siguin 
diferents , sobretot, si els locals són a 
prop entre ells”, comenta. 

Tipus de negoci restaurador i pa
“En funció del nivell del restaurant, vo-

len un tipus de pa o un altre. Hi ha res-
taurants que demanen el pa de pagès bà-
sic o la barra de tradició; d’altres, tenen 
tendència a gastar pa de quilo o pa de 
Valls; un restaurant d’una estrella Miche-
lin em gasta pa ecològic amb olives de 
calamar i pa de cereals; i alguns restau-
rants de tapes volen pa de coca i inclús 
pa d’hamburguesa de colors”, detalla en 

“La gent pregunta 
d’on han tret el pa o 
posen directament el 
teu nom a la carta i 
els clients et vénen a 
buscar a la fleca”

RESTAURACIÓ COM A CLIENT. A lèsquerra, Agustí Costa, flequer de Cercs, i a la dreta, Jordi Gasque, del Forn de Nulles. Ambdós tenen clients 
del sector de la restauració.
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“L’interessant és que 
el pa estigui servit 
abans de les dotze 
del migdia”

FLECA I RESTAURACIÓ
T E M A  D E L  M E S



Gasque. “D’altres, més assequibles, sim-
plement demanen pa de quilo”, apunta.

Batalla per les innovacions
El forner també batalla perquè els clients 

compleixin amb l’assessorament. “Alguns 
restaurants són més oberts a fer canvis i 
l’accepten. En altres, està tot molt més mar-
cat i volen un producte bàsic que no els doni 
problemes”, afirma. “Estic intentant que es 
passi dels panets individuals a la llesca. Cos-
ta molt que al restaurant llesquin al moment 
davant del client”, explica el responsable del 
Forn de Nulles.

“És important que ho facin, perquè així 
el client veu el cruixent, el moviment del 
ganivet, es conserva millor perquè no li ha 
tocat l’aire... El client veu el producte que 
menja a la taula. Quan llesquen amb un bon 
ganivet davant dels clients, sempre es giren 
i miren el pa”, relata. “Avui dia, menjar és una 
experiència i la gent vol veure coses així”. 
Després de tot aquest interès per oferir pa 
de qualitat, ¿es plantegen els restaurants 
més panarres tenir una carta de pans? “No 
s’estila. El que fan és portar una safata a 
taula amb un tall de cada pa. Un assortiment 
de llesques perquè puguis provar i triar al 
moment”, conclou. 

Tasca pendent
La reflexió que destaca Jordi Gasque 

connecta directament amb la tasca i di-
vulgació que fa el ‘pannier’ i assessor de 
fleca en restauració, també entrevistat 
en el present reportatge, Pere Fabrega. 
La tasca dels f lequers i restauradors , 
però principalment dels primers, com a 
màxims coneixedors del pa i les caracte-
rístiques, els  avantatges i les particula-
ritats de tipus de peces i formats, encara 
té molt recorregut.

La f leca, ara ja tothom ho reconeix , 
viu un moment de revolució, de canvi, 
de reconeixement gastronòmic i  co-
mença a haver-hi punts de valoració 
social.. . Cal que aquestes fites, que han 
estat lluitades durant dècades, arribin 
f ins a totes les direccions d’expansió 
del negoci. NEWSPA
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Segons dades del 2019 d’Hostaleria 
d’Espanya -fins l’any 2018 Federació 
espanyola d’hostaleria i restauració 
(Fehr)-, a Espanya hi ha un total de 
315.940 establiments hostalers i de 
restauració inclosos:

1.-  Serveis d’àpats i begudes.
2.-  Establiments de begudes.
3.- Restaurants i llocs de menjar.
4.- Serveis d’àpats.
5.- Serveis d’allotjament.
6.- Hotels i allotjaments similars.
7.- Allotjaments turístics i altres allo-
tjaments de curta estada.
8.- Càmpings i aparcaments per a 
caravanes.
9.- Altres allotjaments.
 
A Catalunya, el total d’aquests negocis 
és de 50.032 i, a la província de Barce-
lona, la xifra suma 33.542. Les dades 
de producció/facturació també donen 
idea de l’interès des del punt de vista 

empresarial, ja que van sumar, el 2018, 
a  Catalunya, 24.019 milions d’euros

Tenint presents aquestes xifres, ens po-
dem fer una idea de l’interès que pot te-
nir per a un negoci flequer tenir una part 
de la seva producció i servei dedicada a 
l’atenció i aprovisionament dels negocis 
hostalers. Les xifres que pot arribar a 
facturar un negoci flequer són ben dife-
rents, en funció del cas concret i tipus de 
negoci però, per donar una idea i sense 
donar cap nom, hi ha una empresa que 
factura a l’àrea del Vallès un total de 2,5 
milions de euros, dels quals el 12 %, apro-
ximadament, correspon a restauració.
Una fleca amb servei d’abastiment per 
a restaurants de gamma alta amb base 
a Barcelona té un 35 % del volum del 
negoci dedicat a la restauració.
En negocis petits, d’un obrador i un 
punt de venda, el segment de produc-
ció destinat a l’hostaleria pot arribar a 
significar el 10 % de la facturació total.

DADES PER REFLEXIONAR SOBRE EL SERVEI  

A HOSTALERIA

Hostelería de España

“Costa molt que al 
restaurant llesquin 
al moment al davant 
del client”.

280,078

44,200

30,709

Serveis d’àpats  
i begudes

Serveis  
d’allotjament Total hostalaria

35,862

35,862

2,833

315,940

50,032

33,542

Total nacional

Catalunya

Barcelona

Establiments d’hostaleria a Espanya 2019.  
Font: INE -institut nacional d’estadística - DIRCE - directori central d’empreses. 
(1 de gener del 2019)

Variacions del % de facturació de una fleca amb servei a establiments 
hostalers (dades orientatives donat que el tipus d’establiment i la seva 
demanda i comanda) —> des del 10% - 12% aprox de la facturació total,  
al 35% o fins el 70%.

Les dades de producció/facturació que van sumar, el 2018, aquests 
establiments a Catalunya va ser de 24.019 milions d’euros.



Els productes de desenvolupament 
són diversos i tenen molta impor-
tància en els productes de fleca, 

brioixeria i pastisseria. Per això convé co-
nèixer les diferències entre ells:

Productes per desenvolupament biològic 
• Llevat biològic .
• Levain de Xef
• Massa mare 

Productes per desenvolupament físic
• Vapor d'aigua
• Aire 
 
Productes per desenvolupament químic
• Impulsor o pols de coure o agent fermen-
tant
• Carbonat amònic
• Potassa
• Bicarbonat de sodi

Productes per  
desenvolupament biològic 

El llevat biològic
Composició del llevat premsat
El llevat comprimit o premsat conté al vol-
tant d'un 70 % d'aigua i 30 % de sòlids de 
llevat. Dels sòlids de llevat, al voltant d'un 
50 % és proteïna, 40 % són carbohidrats i 
la resta són greixos i cendres. El contingut 
de sòlids pot variar des d'un 27 % a un 33 
%, depenent de com sigui filtrat. A major 
concentració de sòlids, més gran serà l'ac-
tivitat. El nivell de proteïnes pot variar d'un 
45 % a un 60 %, i el nivell de carbohidrats, 
d'un 30 % a un 45 %, la qual cosa depèn de 
com de ràpid va ser el procés de cultiu. En 
les diferents etapes fermentatives, si el pH 
de la massa és baix, genera menors nivells 

Tècnica dels productes artesans

Productes de  
desenvolupament
Aprofito aquest primer article de l’any per desitjar-vos el millor en 
aquest 2020. Començarem amb els productes de desenvolupament, 
de gran rellevància a la fleca, brioixeria i pastisseria.
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de contaminació. Els bacteris àcid làctics i 
el llevat salvatge (no Saccharomyces ce-
revisiae) hi estan sempre presents, ja que 
són comuns en l'ambient i creixen sota les 
mateixes condicions que el llevat forner. 
Nivells normals d'aquests microorganismes 
no són un problema, ja que són presents de 
manera natural a la farina i les cèl·lules de 
llevat forner les depassen en gran quan-
titat.

Efectes del llevat en la fermentació fornera
El llevat està fet de cèl· lules llevats (que 
estan adormides) que han de passar per 
una fase demorada abans de produir diòxid 
de carboni al màxim nivell. La prefermen-
tació minimitza la fase retardada en pro-
veir un ambient en la massa més òptim per 
als llevats. El resultat és una alta producció 
de gas durant el procés, la qual cosa es 

nota especialment en masses dolces. Les 
prefermentacions llargues són per millorar 
el sabor i un major desenvolupament de 
la massa. 

Contribució al gust dels productes
Els precursors de gust són produïts durant 
la prefermentació i la fermentació pel lle-
vat i els bacteris d'àcid làctics que vénen 
amb el llevat i la farina. També inclouen 
alcohols i àcids orgànics que reaccionen 
amb altres compostos, contribuint, així, 
al gust del producte acabat. Aquesta con-
tribució s'incrementa afegint ferments lí-
quids, masses mares o levain. La contribu-
ció al gust pot ser comprovada mesurant 
l'ATT (acidesa total titulable) al preferent: 
a major ATT, més intens serà el sabor. L'ATT 
òptim depèn del producte. A nivells molt 
alts d'ATT, obtindríem un gust agre fort .



LA QUALITAT COM A OBJECTIU I COM A DESIG

Si em permeteu un consell per a aquest any 
nou, aquí el teniu: apostem per la qualitat!
A continuació, us deixo 11 consells per 
assolir-la:

1. Practica la nostra professió per vocació, no 
s'ha de practicar com a ‘suport de la família’.

2. Compra només les millors matèries 
primeres, per a oferir sempre la més alta 
qualitat als clients.

3. Mai baixarem la qualitat d'un article per 
a vendre’l més barat.

4. Els nostres productes són naturals i 
estan subjectes a fluctuacions. Utilitzem 
tots els nostres coneixements i habilitats 
per tenir cura dels nostres clients, dia rere 
dia, amb una qualitat superior constant.

5. Creiem en el principi que el millor per als 
nostres clients és el millor per a tots nosal-
tres. Tothom ha d'entendre aquest concepte, 
tant el nostre personal de fleca / pastisseria, 
com el nostre personal de vendes.

6. Millor no comprem productes de fleca 
congelats o pastissos de producció indus-
trial. Mitjançant la nostra pròpia producció 
artesanal, podem informar en qualsevol 
moment sobre els ingredients i la compo-
sició dels nostres productes al forn.

7. Calculem els nostres preus de manera 
justa i honesta: no establim la pràctica de 
vendes deshonestes.

8. El nostre lloc de producció és també 
el nostre punt de venda. Per als nostres 
clients, això significa frescor absoluta i 

menys emissions de CO2 per al medi am-
bient, ja que els nostres productes forners 
no tenen llargues distàncies de transport 
des d'una producció central remota.

9. Podem vendre a preus justos, ja que, 
pràcticament, no tenim costos de vendes i 
administració. Treballem de manera eficaç 
i ordenada, els nostres empleats han de 
ser eficients i estar capacitats professio-
nalment.

10. Hem de ser flexibles i esforçar-nos 
per complir amb les sol·licituds especials 
dels nostres clients en el menor temps 
possible.

11. Els nostres clients són el focus! És 
per això que ens prenem els seus suggeri-
ments i crítiques seriosament.
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Bioquímica 
El llevat produeix diòxid de carboni usant 
sucre per una sèrie de reaccions enzimàti-
ques, coneguda com a glicòlisi. En algunes 
fórmules, el sucre és alta fructosa o sucrosa 
però, en masses simples, el sucre primari 
disponible és maltosa. La manera en què el 
llevat utilitza la maltosa impacta en la seva 
funcionalitat en la massa. I és que la maltosa 
consisteix en dues molècules de glucosa jun-
tes, i és formada per l'acció dels enzims alfa 
i beta amilases, que vénen a la farina sobre 
midó danyant:

La utilització de maltosa per al llevat requereix 
dels enzims maltosa permeasa i maltasa. La 
permeasa transporta la maltosa a l'interior 
de la cèl·lula de llevat, i la maltasa la divideix, 
formant dues molècules de glucosa. Després, 
el llevat fa servir la glucosa per a la glicòlisi:

Tots els llevats Saccharomyces cerevisiae 
són capaços de fermentar maltosa, però 
hi ha dos tipus de races. Unes, conegudes 
com ‘adaptatives’, perquè la seva utilització 
de maltosa depèn de factors ambientals. 
Aquestes famílies no produeixen maltasa o 
maltosa permeasa si hi ha glucosa present, 
i només fan servir maltosa quan s'acaba la 
glucosa. D’altres races de llevats es conei-
xen com a ‘constitutives’ perquè la seva 
utilització de maltosa és independent dels 
factors ambientals. Les famílies de llevats 
constitutius tendeixen a funcionar millor en 
masses sense sucre.

Productes per a  
desenvolupament físic

La pols de coure
La pols de coure, o impulsor. o fermentant 
químic de masses, és una barreja sòlida 

que s'utilitza com a agent químic de llevat 
en productes de forn, com poden ser pa de 
pessic, magdalenes, galetes, etc. 

Pot estar compost de diversos ingredients 
però, generalment, conté bicarbonat de so-
di, NaHCO3, crémor de tàrtar (bitartrat de 
potassi) i midó de blat de moro. El primer és 
una base, un àcid, i el següents es fan servir 
com a farciment, respectivament. La pols 
de coure s'elabora generant aquests sòlids, 
combinant-los en les proporcions adequades.

Es va desenvolupar per primera vegada a 
mitjans de l any 1.800. De fet, les formula-
cions de llevat en pols han canviat poc des 
de llavors.

S'usen per a modificar les característiques 
finals dels productes forners, com ara ga-
letes o pa de pessic, tal com ja he comentat 
anteriorment. Un agent de llevat és un ma-
terial que allibera diòxid de carboni (CO2) 
sota certes condicions. Això crea bombolles 
de gas a la massa, fent-la expandir-se. Quan 
el producte s'enforna, es creen bosses d'aire 
que donen com a resultat aliments lleugers 
i cruixents.

Recordem: la pols per coure o impulsor és un 
sòlid blanc que generalment té tres compo-
nents, que inclouen un àcid, una base i una 
càrrega. Quan s'agrega aigua a la pols de 
coure, la base seca i l'àcid es dissolen en una 
solució. D'aquesta manera, els compostos 
reaccionen per produir bombolles de diòxid 
de carboni, però la quantitat de diòxid de 
carboni produïda per aquesta reacció varia. 
La pols de coure determina la textura final 
dels aliments i pot afectar el sabor, la humi-
tat i la palatabilitat general.
 
La potassa
La utilitat de la potassa per a la indústria 
alimentària es va descobrir durant la dè-

cada de 1760. El carbonat de potassi cons-
titueix una sal alcalina bàsica inorgànica, 
de color blanc, provinent de l'hidròxid de 
potassi. És un producte innocu i soluble, 
el qual ve donat per un compost químic 
de fórmula K2CO3, que deriva de la sosa 
potàssica. A nivell comercial, s'aconsegueix 
en provocar una reacció absorbent entre 
l'hidròxid de potassi i el diòxid de carboni.

Bicarbonat de sodi 
Què és el bicarbonat de sodi?
També conegut pel  seu nom químic , 
NaHCO3, generalment l'anomenem bi-
carbonat de sodi. Es crea a partir de dos 
components minerals: sal i pedra calcària. 
Aquestes dues matèries primeres naturals 
es transformen mitjançant un procés qu-
ímic anomenat ‘procés Solvay’. El bicar-
bonat de sodi també és conegut com A 
bicarbonat de soda. 

No obstant això, el bicarbonat de sodi ja 
existia molt abans de l'arribada de la química 
i els laboratoris. De fet, es troba naturalment 
en certs tipus de sòl. En l'antiguitat, els egip-
cis ja l'havien descobert a les vores dels llacs 
de sal i l'usaven en particular per a la higiene 
personal.

Efectes
Quan el bicarbonat es barreja amb líquids 
i amb ingredients àcids com iogurt, for-
matge crema ('sour cream'), xocolata, mel, 
crémor tàrtar, etc. es genera una reacció 
química que produeix bombolles de diòxid 
de carboni. Aquest s'expandeix amb les altes 
temperatures del forn, fet que acaba causant 
el creixement o l'elevació dels productes de 
rebosteria. 

És necessari aclarir que la reacció química 
començarà immediatament en combinar 
els ingredients. Per això, és important que 
es col·loquin els productes al forn tot just 

Midó danyat Dextrines

Dextrines Maltosa

(enzim) alfa-amilasa (enzim) beta-amilasa

Maltosa permeasa

Glucolisis

Glucosa      2 Etanol + 2CO2

Maltosa + 2 glucoses 

Diòxid de carboni CO2

Produeix 

Bicarbonat de sodi 

Midó – farina 

Àcid

Humitat (ous, aigua, etc.)

Calor

Diòxid de carboni CO2

Hidratació de la potassa

Vapor d’aigua

Produeix 

Potassa o carbonat de potasi 

Calor + àcid de la massa 

Dosi recomanada per quilo de farina = 
1 %
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s'acabin de preparar, ja que, en cas contrari, 
no es produeix un llevat apropiat. Encara 
que això depèn, també, d'altres factors. 
Per exemple, de la densitat de la massa i 
temperatura.

Carbonat amònic (o bicarbonat 
d’amoni)
Se sol afegir una petita quantitat de bi-
carbonat d'amoni a les masses forneres i 
pastisseres per donar-los més flexibilitat 
i facilitar el pastat i manipulat. El bicar-
bonat amònic permet elaborar alguns 
tipus de pans, pa de pessic i galetes amb 
més volum i amb una molla flexible i molt 
agradable en boca. El crostó (la part seca 
exterior) queda daurada i cruixent. Usat 
en galetes, dóna lloc a una textura extre-
madament trencadissa i agradable.

L'únic  inconvenient  de l  b icarbonat 
d'amoni és l'olor que es desprèn durant 
la cocció del pa o del pa de pessic, que 
és una olor desagradable d'amoníac. 
Aquesta olor desapareix completament 
en acabar la cocció i el producte final no 
conserva ni olor ni cap gust.
 
S 'ha ut i l i t zat  durant  molt  de temps 
c om a  únic  agent  f e rment ant  i ,  en 

l 'ac tual i t at ,  é s  més  popular  l 'ús  de 
llevat químic d'altres tipus . Dit això, 
si  volem afegir petites quantitats de 
bicarbonat d'amoni al llevat químic de 
la nostra elecció, aconseguirem major 
volum.

Diòxid de carboni CO2

Bicarbonat de sodi

Vapor d’aigua

Produeix 

 Bicarbonat de sodi 

Calor (60ºC) +   àcid de la massa

Dosi per quilo de farina = 1 a el 4 % 
segons tipus de producte

Diòxid de carboni CO2

Amoníac

Vapor d’aigua

Produeix 

Carbonat amoni  

Àcid

Calor 60ºC 



MANEL CORTÉS
L A  T È C N I C A  D E L  P A  E N  V E U  A L T A

MUFFINS DE XOCOLATA I PERA

INGREDIENTS 

Ingredients massa 

• 500 g de sucre gra
• 50   g de dextrosa
• 80 g de mel
• 30 g de pell de llimona ratllada 
• 30 g d'impulsor
• 8 g de soda 
• 12 g de sal
• 850 g de farina W- 350

Barrejar-ho tot i afegir-hi, a continuació: 
• 300 g d'ous 
• 100 g de llet 
• 250 g de suc de taronja natural 

Batre en segona velocitat durant un 
parell de minuts.

Afegir-hi, ara, a punt pomada:
• 220 g de mantega 
• C / S vainilla

Batre 1 minut i afegir-hi:
• 800 g de peres tallades a dau
• 500 g de gotes de xocolata negra  
o de llet

Barrejar lentament durant 1 minut més, 
aproximadament.

PROCEDIMENT 
 
• Deixar reposar durant 60' o un dia  
o diversos, tapat a la nevera .
• Escudellar en càpsules de 7 cm.
• Enfornar a 210 ºC; obrir el tir als 10'  
de la cocció.
• Acabar al gust.
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Llistat d’ingredients
Farina de blat, peres, xocolata, sucre, ous, 
suc de taronja, mantega, llet, impulsor 
(E451i-E500-E341), mel, dextrosa, sal, vainilla.
 
Informació per a al·lèrgics
Conté gluten, llet + ous

Valors nutricionals per 100 g de 
producte. Calculat per a aquesta 
fórmula
Valor energètic = 15216KJ = 362Kcal
Lípids = 17
Glúcids = 47 g
Pròtids = 5.5 g
Sal = 0.7 g

D
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lo
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ne
go

ci
os

Diseño
Interiorismo
Proyectos
Gestión
Frío industrial

cruzsl.net
93 465 00 65

         



L A  R E C E P T A  D E L  P A

Pa de sègol adaptable 

Un pa ideal per maridar amb 
productes del camp, format-
ges i mantega. Pep Aguilar 

comparteix, en aquestes pàgines, la re-
cepta de pa de sègol que fa servir més 
sovint i que li va facilitar el seu amic An-
tonio Cepas. “No difereix gaire d’altres 
receptes de pa de sègol, però és eficaç i, 
segons les necessitats, és possible adap-
tar-la a una fórmula amb farina de sègol 
100 % integral compensant l’ordre de 
l’aigua. També es pot reduir la acidesa, 
barrejant un percentatge de massa mare 
per massa fermentada, però hem de anar 
en compte perquè la molla es pot tornar 
més enganxosa.

Llesques fines i ric en fibra
Una de les principals particularitats 

en el moment del consum del pa d sègol 
és que, en ser un pa compacte, gene-
ralment amb un punt àcid i que omple 
molt la panxa, s’ha de menjar en llesques 
finetes. “Les màquines que fem servir 
habitualment a la fleca no són aconse-
llables”, recomana Pep Aguilar. El tallat 
és, per tant, un punt delicat.

Un dels avantatges que té el consum de 
pa de sègol, i que s’ha de tenir molt present 
i informar-ne sempre al consumidor que 
s’interessi per aquest tipus de pa o que 
tingui curiositat per conèixer els diferents 
productes de la fleca, és que és un pa ric 

en fibra. Ajuda a contrarestar l’efecte del 
colesterol que s’anomena, amb freqüència, 
‘dolent’: el colesterol LDL, que ja és molt 
conegut a nivell social i, és clar, sanitari, 
ja que és una de les principals causes del 
desenvolupament de malalties cardiovas-
culars. La nutrició, amb recursos com el pa 
de sègol, és, ja està demostrat, un dels prin-
cipals avantatges per cuidar la nostra salut 
i, especialment, el sistema vascular i el cor.

“El sègol no és un cereal que sigui molt 
utilitzat en la nostra cultura panarra. En 
ser un cereal al qual va bé el fred, es con-
reava al nord i al centre d’Europa. Però 
ara ja comença a ser cada vegada més 
popular aquí”. NEWSPA

Aquesta proposta es pot convertir al 100 % sègol 
integral compensant l’ordre de l’aigua.
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PEP AGUILAR
PA DE SÈGOL AMB DUES PASTADES



Posar a la batedora (amb 
la pala o el ganxo en 
forma de J) la farina amb 
la sal i, tot seguit, afegir-
hi l’aigua a 65ºC.

1

Quan la massa faci 
esquerdes, típiques del 
sègol, farem la segona 
pastada. Es posa el 
sègol de nou amb la sal 
i aigua a 65ºC. 

3

INGREDIENTS  PA DE SÈGOL AMB 2 PASTADES

PRIMERA PASTADA
· 1.000 g de sègol integral
· 1.100 g d’aigua a 65ºC
· 30 g de sal
· De 1.200 g a 1.500 g de 
massa mare natural 
segons acidesa

2
Esperem que la massa 
estigui a 33ºC o 35ºC i hi 
afegirem la massa mare 
natural. Deixem reposar 
entre 40 i 60 minuts.

Dividim amb una 
balança en peces de 
1.000 g i, dins d’un bol 
enfarinat, sacsegem 
lleugerament creant 
una forma ovalada. Es 
deixa en un banetone 
enfarinat.

5

La temperatura de la 
massa s’ha d’apropar als 
32ºC o 35ºC per afegir la 
primera pastada. Deixem 
reposar fin que comenci 
a trencar de nou.

4

Recepta 

col .leccionable 

a la pàg. 39

SERMONT OFEREIX LA MILLOR  
SOLUCIÓ A TOT EL PROCÉS 

Distribuidor exclusiu: 
 

SERMONT, S.A.   Tel. 934231510   
  
sermont@sermont.es - www.sermont.es                          

SEGONA PASTADA
· 1.000 g de sègol de 70
· 1.000 g de sègol integral
· 1.600 g o 1.700 g 
d’aigua a 65ºC
· 50 g de sal 
·  Afegir la primera pastada

6
Enfarinem un mica quan 
torni a trencar. El forn 
fort: de 250ºC a 270º C, 
vaporitzem i deixem 15 
minuts, obrim tir 10 o 
15 minuts i  baixem fins 
a 220º o 230º durant 
uns 50’.

Sègol panarra
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PEP AGUILAR
LLARDONADA

L A  R E C E P T A  P A S T I S S E R A

C arnestoltes ja és aquí i les se-
ves tradicions culinàries es 
poden reinventar a la fleca. La 

coca de llardons es transforma, gràcies 
a la creativitat d’en Pep Aguilar, en una 
proposta de format més individual a 
través de cassoletes de tres botifarres: 
la de Parracs, la d’ou i la negra. Aporten 
contrastos de color dins d’una massa 
fullada i fermentada de llard amb su-
cre llustre i recoberta per una capa de 

massa de llardons o greixons... segons 
la zona. Aguilar proposa fer una trena 
per la part del fullat, que faci de llit per 
al farcit. En el cas de les botifarres, el 
rectangle i, en el dels greixons sencers, 
la rodona. També és possible fer un for-
mat més gran utilitzant, per exemple, les 
llaunes de canal. Amb paper de forn, les 
trenes fan de paret al farcit.

Les llardonades es poden deixar fetes, 
congelades i  treure-les i enfornar el di-

jous darder o els dies de Carnestoltes. La 
tradició es respecta... amb una novetat.

Per fer la massa de llardons
Utilitzarem el 33 % del total de massa 
que farem el pastó i per 1 kg de massa. 
Abans de laminar, afegirem 400 g de 
greixons picats a la pastadora, a part, 
tenint en compte que podem afegir 
uns 50 g de llard si els greixos són poc 
greixosos. NEWSPA

... botifarra menjaré! A més de les típiques coques de 
llardons, ¿per què no una cassoleta de tres botifarres?

Per dijous llarder...



Trio de botifarres

Un pastat millorat 
s’aconsegueix deixant 
al fred el 66% de la 
massa a 14º per passar a 
laminar. Afegir el greixons 
picats a la massa restant. 
Pastar i reservar en fred. 

Fer dos plecs senzills 
per reservar en nevera. 
Seguidament, sobreposar 
la capa de massa amb 
greixons i estirar i fer un 
tercer senzill.

1 2

Deixar fermentar uns 90 
minuts a 22ºC. Pintar 
amb meitat rovell i meitat 
ou. Incorporar el farcit 
pressionant al fons del 
centre de la peça les 
botifarres de 4 cm de 
llarg i el greixons al mig 
de la peça. S’ensucra 
lleugerament. Coure a 
temperatura de croissant 
de 18 a 20 minuts, segons 
forn i peça.

43
Estirem a una mida 
adequada per 35 cm 
amb una alçada d’1,2 
cm. Tallar uns 0,4 cm de 
gruix aproximadament. 
Estucar i trenar. Trena 
de tres. Per a tota la 
peça, 90 g de pes òptim.  
Omplir els motlles com 
fent un niu (llavors, es 
podria congelar). 

www.utilcentre.com | info@utilcentre.com
C/ Joan Armengol, s/n 08770

SANT SADURNÍ D’ANOIA (Barcelona)
T. 93 891 31 41  |  M. 609 431 713

                         utilcentre+

Els especialistes en Pistoles
sol·liciti demostració

XOCOLATA

OU – OLI
desmotllant i fondant

GELATINA

TABLE-TOP

CHOCO-BASIC

MULTISTAR

JELLSTAR 
MINI 2

NOU MODEL
Potent i Compacte 

INGREDIENTS 
LLARDONADA

PER  
LLAMINAR

· 3.000 g de farina de 
mitja força 270 W
· 60 g de sal
· 1.260 g de llet
· 150 g d’ou
· 300 g de sucre
· 100 g de llevat

· 66 % de la fórmula
· 750 g de llard
· 300 g de sucre llustre, 
perfilat i barrejat, de tal 
manera que l’emma-
gatzemem a la nevera i 
pugem utilitzar-lo quan 
anem fent el pastons. 
Aproximadament, un 
35% sobre la massa.

Recepta 

col .leccionable 

a la pàg. 39
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BUNYOLS DE L’EMPORDÀ

L A  R E C E P T A  C L À S S I C A

Els imprescindibles...

- Farina de gran força W380 250 g
- Llevat premsat   80 g
- Llet sencera  130 g

Amassar i deixar-ne triplicar el volum. 
Afegir la resta d’ingredients cap a la 
meitat del pastat.    

- Sucre gra 200 g
- Mantega (barrejada, 250 g
una part a l’inici del pastat i una altra 
cap a la meitat del pastat)
- Sal 10 g
- Anís líquid de bona qualitat 150 g
- Vi de moscatell 100 g
- Matafaluga en pols 10 g
- Ous 200 g
- Aigua/Gel 50 g
- Millorant (optatiu) C/S
- Farina de gran força W380 750 g

 · Deixar reposar la 
massa de bunyols 
uns 45 minuts. 

 · Voltejar (refrescar) 
la massa i deixar-
la reposar 60 
minuts més. 

 ·  Fer porcions de 300 
g aprox. Fer tires 
llargues i fines. 

 ·  Dividir-la en petites 
porcions (si es vol, 
es poden bolejar). 

 ·  Posar aquestes 
porcions en safates 
untades lleugerament 
amb oli. 

 ·  Fermentar o guardar 
a la càmera de fred 
d’un dia per l’altre, o 

deixar fermentar per 
acabar el mateix dia. 

 ·  Un cop fermentats, 
fregir a 175ºC de 
temperatura de l’oli. 

 ·  Un cop fregits per 
les dues cares, ruixar 
amb anís i arrebossar 
amb sucre gra. 

 ·  Temperatura final del pastat: 28ºC
 · Temps de pastat: segons tipus de màquina. Recomano amassar en batedora 

amb la pala. 
 ·  És recomanable posar la farina al congelador si la massa ha d’adquirir una 

temperatura superior als 30ºC.

RECOMANACIONS

INGREDIENTS PEU 
(ESPONJA)

PROCÉS OPERATIU
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BUNYOLS DE L’EMPORDÀ BUNYOLS DE VENT

L A  R E C E P T A  C L À S S I C A

... per a la Quaresma

- 500 g de llet sencera
- 200 g de mantega
- 10 g de sal
Poseu en una font de calor a bullir els 
tres ingredients. 
- 350  g de farina flonja 90W 
Barregeu i remeneu.
- 350 g d’ous, aprox. (segons la consis-
tència desitjada) 
Afegiu-los a poc a poc, alternant la pri-
mera i segona velocitat. 
-6 a 8 g del preparat d’espècies 
- 700/850 g de crema pastissera
Finalment, haureu d’afegir les espècies i 
la crema, i batre durant uns dos minuts. 

 · Quan bullin els tres 
primers ingredients, 
retireu-los de la 
font de calor i hi 
afegiu-hi la farina. 
Heu de remoure fins 
a aconseguir que es 
desenganxi. Si és 
necessari, torneu 
a posar en marxa 
el perol elèctric 
per a obtenir un 
escaldat perfecte. 

 · Poseu la barreja 
dins del perol 

de la batedora 
amb la pala. 

 · Afegiu-hi a poc 
a poc els ous. 

 · Per acabar, barrejar 
la crema pastissera 
i les espècies. 

 · Amb una mànega 
pastissera i broquet 
rodó de 20 mm, 
ompliu amb la 
massa de bunyols. 

 · Escudellar sobre de 
la fregidora porcions 

d’uns 20 g o de la 
grandària desitjada. 

 · Fregir a 155ºC 
aproximadament 
durant uns 8-10 
minuts. Al cap d’uns 
minuts, observarem 
que ells mateixos 
es capgiren. 

 · Per acabar, arrebossar 
en sucre llustre.  

 · (També es pot farcir 
de crema pastissera, 
nata o trufa).

 · Preparat d’espècies 
 · 10 g d’anís en pols 
 · 5 g de canyella en pols 

 · 5 g de comí en pols 
 · 5 g de coriandre en pols 
 · Barrejar-ho tot i reservar 

OBSERVACIONS

INGREDIENTSPROCÉS OPERATIU 
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Fotos: Establiments flequers. Text: M.M.

L ’última campanya promocional 
del Gremi, que es va realitzar a 
finals de 2019, va incloure com a 

punt fort la possibilitat de celebrar un sor-
teig, que va tenir els clients de les fleques 
agremiades com a protagonistes. 

Al igual que l’any passat, el concurs es va 
fer dins de cada establiment, simplificant el 
sistema per als agremiats, que es van encarre-
gar tant del propi sorteig com del lliurament 
dels premis als seus clients més afortunats.

Així, totes les fleques participants a la cam-
panya van rebre, juntament amb el material 
promocional i de papereria promocional, una 
urna i butlletes, per poder organitzar el con-
curs, i cinc fundes d’entrepans reutilitzables 
com a premis per als clients guanyadors.

Tant el mateix Gremi com alguna de 
les fleques participants s’han fet ressò, 
a les xarxes socials, d’alguns d’aquests 
lliuraments. A Newspa, també en recollim 
uns quants. NEWSPA

Les fleques agremiades 
premien els seus clients
El concurs 2019 va premiar els clients amb portaentrepans 
reutilitzables, que fomenten la sostenibilitat i redueixen els residus

Amb aquests 
portaentrepans, 
s’aconsegueix estalviar 
l’ús diari d’embolcalls 
com el plàstic, 
l’alumini o el paper

ÀNGELS CODINA 

ALGUNES FLEQUES I CLIENTS PREMIATS:
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PANABAD

CAL FALSINA

PANADERÍA LUNA



2626

NEWS GREMI

Text: Vilma Fernández

E l dimarts 12 de febrer el còn-
sol general de França a Bar-
celona, Cyrill Piquemal, va 
visitar la Barcelona Sabadell 

Baking School (BSBS) , acompanyat de 
Daniel Gorrindo, proviseur honoraire del 
Lycée & CFA Rabelais de Lyon Dardilly. 
Durant la visita, la delegació francesa va 
estar acompanyada per l’equip directiu 
del Gremi encapçalat pel president, An-
dreu Llargués, Carles Cotonat, secretari 
general del Gremi, i Yohan Ferrant, direc-
tor de l’escola sabadellenca.

L’objectiu de la trobada (que va sorgir 
de la presentació del saló Europain re-

alitzada durant l’octubre del 2019 a la 
residència del cònsul de França) va ser 
conèixer de forma presencial l’Escola de 
Flequers Andreu Llargués i començar a 
estudiar possibles vies de col· laboració i 

intercanvi. Cyrill Piquemal va comentar 
que el seu paper com cònsul general és 
el següent: “Promocionar les nostres 
excel · lències mútues , de tal manera 
que hi hagi un coneixement i un reco-
neixement mutu satisfactori. En l’àmbit 
de la formació fornera, la BSBS és evi-
dentment un soci clau i la presència de 
Yohan Ferrant al front, un catalitzador 
únic per desenvolupar els vincles amb 
França. A partir d’aquí, cal facilitar i 
accelerar projectes conjunts i construir 
‘ponts’ i oportunitats de trobada. Sovint 
dic que la meva feina és semblant a la de 
un pagès: has de preparar el camp, sem-

Exploració de possibles 
intercanvis amb un 
centre francès
La BSBS va rebre la visita del cònsol general francès a Barcelona 
i representants del Lycée & CFA Rabelais de Lyon Dardilly

“La BSBS és 
evidentment un soci 
clau i la presència de 
Yohan Ferrant al front, 
un catalitzador únic”

VISITA. Els representants de francesos van quedar molt impressionats per el nivell de l’Escola de Flequers Andreu Llargués i per la 
feina que allà es fa. 
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brar, collir, de vegades enfrontar-te a 
cops durs i, després, començar de nou! 
Això és el que estem fent en aquest cas. 
Veurem on ens porta. Pero, al darrere, 
repeteixo, també hi ha una profunda 
convicció i un compromís de govern 
francès a favor de tots els projectes que 
permetran fer front als nostres reptes 
europeus comuns . En aquest sentit , 
garantir una alimentació d’alta qualitat 

i sostenible és de primer importància. I 
la fleca és un sector econòmicament i 
simbòlicament essencial”.

Encara un embrió
Un dels objectius d’aquesta visita és, 

per tant, trobar maneres de col · laborar 
i realitzar intercanvis de professors i 
alumnes, però el projecte encara està en 
una fase molt embrionària. 

El secretari del Gremi, Carles Cotonat, 
destaca que “és molt difícil trobar col·la-
boracions i és molt interessant que una 
institució com un consolat s’impliqui 
amb aquestes tasques, perquè facilita, 
obre les portes i és molt més senzill poder 
establir una col· laboració. No només és 
un tema d’escola sinó que és important 
que hi hagi recursos públics per finançar 
els intercanvis”.  NEWSPA
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FORMACIÓ

El Nadal va protagonitzar una 
master class de Yohan Ferrant
El director de l’Escola de Flequers Andreu Llargués va 
impartir una formació amb tot tipus de dolços nadalencs

E l passat mes de desembre, just 
abans de les festes, el director de 
l’Escola de Flequers Andreu Llar-

gués, Yohan Ferrant, va impartir una master 
class centrada en diverses preparacions 
dolces típiques de Nadal. 

Dolça varietat
Així, entre els productes treballats, els as-

sistents van descobrir els secrets de magda-
lenes, full invertit, financier, brown-sugar-
biscuits, croissants bicolor, brownies, tortell 

de reis, ‘pain de gêner’, brioix-aran-coco i 
lemon-curd, a més d’una variant particular 
del panettone, el ‘Yohanettone’. A l’activitat es 
van desenvolupar tant peces grans, per fer-ne 
porcions, com dolços en mossos individuals.

I tots aquest productes, seguint la filoso-
fia de feina de Yohan Ferrant, qui és, a més, 
‘Ambassador du pain’ del seu país d’origen, 
França. La seva filosofia es basa en fermen-
tacions llargues, de fins a 48 hores, i la uti-
lització exclusiva de masses mare d’origen 
natural i farines ecològiques. NEWSPA

El mestre flequer 
va compartir una 
varietat pròpia 
del panettone 
que anomena 
‘Yohanettone’
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A conseguir una oferta diferenci-
adora i atractiva és un dels rep-
tes principals per als flequers 

artesans d’avui en dia. Per això, el Gremi 
de Flequers, de la Província de Barcelona 
va oferint periòdicament formacions de 
diferents nivells    relacionades amb la 
pastisseria i la brioixeria, per tal de formar 
en l’excel·lència els agremiats que vulguin 
completar la seva oferta flequera amb 
peces dolces i ben llamineres, tant per al 
gust com per a la vista.

Una de les últimes en aquesta línia 
(celebrada a principis d’aquest mes de 
febrer) va ser d’alt nivell, per a professi-
onals de la fleca i en format master class. 
L’activitat va córrer a càrrec del director 
de l’Escola de Flequers Andreu Llargués, 
Yohan Ferrant, amb la col·laboració de la 
sotsdirectora del centre, Mari Cruz Ba-
rón. La temàtica, els pastissos flequers, 
centrada en productes que no necessiten 
fred per a la seva conservació.

 Entre els tipus de peces treballades, 
trobem el pastís de  festucs i griottines, 
el de poma caramel · litzada, el de pera 
caramel· litzada al yuzu, el més tradicio-
nal brownie i el flam de París, a més del 
cake salat.  NEWSPA

Ampliant l’oferta pastissera a la 
fleca de la mà de Yohan Ferrant
L’Ambassadeur du pain’ va fer una completa introducció 
al món flequer-pastisser amb peces que no necessiten fred

La formació va ser 
desenvolupada per 
Yohan Ferrant, 
director de l’Escola, 
amb la col·laboració 
de Mari Cruz Barón, 
sotsdirectora del 
centre formatiu
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FORMACIÓ

Bunyols i coques de llardons 
més enllà dels clàssics
Toni Vera va proposar diverses fórmules i variants de productes 
significatius de Quaresma per adaptar-les a cada necessitat

Els bunyols van ser els grans pro-
tagonistes d’aquest taller pràctic 
impartit per Toni Vera, jove mestre 

pastisser reconegut dues vegades pel Millor 
croissant artesà de mantega (l’any passat i 
el 2016). Però no van ser els únics; també es 
van treballar altres productes de quaresma, 
com la coca de llardons, o ulleres i màscares 
de xocolata, com a producte de reclam.

“Va ser un curs per optimitzar processos”, 
explicava Toni Vera, “per veure diferents 
metodologies per arribar al mateix producte 
final. La idea es que l’alumne pugui triar el 
que és millor per a casa seva o el que li surt 
més rendible, o quin procés li agrada més, 
per després aplicar-lo al seu punt de venda”.

Bunyols variats
De bunyols, van preparar-ne de tres tipus: 

de l’Empordà i dues fórmules de bunyols 
de vent: una molt bàsica, i una altra que va 
enriquida amb crema pastissera a la massa 
(no farcida).

Vera els va mostrar, a més, diverses ma-
neres de farcir els bunyols: amb nata, crema, 
trufa, amb crema de fruita... Van desen-
volupar el mètode directe (fregit després 
d’amassar) i també van deixar reposar la 
massa 24 hores en nevera per, després, 
buscar maneres de rendibilitzar processos 
perquè sigui menys costós a l’hora d’invertir 
temps. Així, van realitzar proves amb la 
ultracongelació.

Coques de llardons
De les coques de llardons també en van 

fer tres tipus: una de brioix i llardons, i dues 
coques de full i llardons. A part de la de 
brioix, en una de les coques es van afegir els 
llardons a la mantega, per tal de fer tots els 
plecs amb la pasta de mantega i llardons.

Per a l’altra, van fer servir llard com a ma-
tèria grassa, per fer els plecs, i van introduir 
els llardons en els últims dos plecs senzills.

“D’aquesta manera”, insistia el mestre 
pastisser, “es veu la diferència entre una 
coca i una altra, utilitzant dos greixos i dos 
mètodes diferents. Després, l’alumne pot 
triar el procés que li agrada més o que li 
convé més per al seu local”. NEWSPA
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El juliol del 2019 va tancar, amb 
gran satisfacció per part de tots el 
participants, la primera edició del 

Màster en Fleca Artesana d’Excel·lència, 
realitzada per l’Escola de Flequers Andreu 
Llargués. Amb la segona ja en preparació (i 
ara, ja en funcionament), el Departament 
del Gremi de Flequers de la Província de 
Barcelona va encetar una extensió pràctica 
per als participants de la primera edició que 
van quedar “amb ganes de més”.

Programa especial
Aquesta extensió consisteix en 120 ho-

res, totalment pràctiques, distribuïdes en 

sessions de 6 hores, a desenvolupar des 
de novembre de l’any passat fins a abril 
d’aquest 2020. 

És un curs eminentment pràctic, dissen-
yat amb l’objectiu d’incrementar i perfec-
cionar els coneixements adquirits durant 
el Màster. La finalitat és, per tant, permetre 
als alumnes de la primera edició consolidar 
la tècnica i la creativitat, per al desenvolu-
pament de la seva màxima potencialitat en 
el camí de l’excel·lència, a més d’insistir i 
treballar més, acompanyats pels seus pro-
fessors, en aquelles elaboracions lliures que 
precisen ser perfeccionades. 

Les activitats estan sent impartides per 
Sylvain Herviaux, MOF 2011, i Yohan Ferrant, 
director tècnic de l’Escola de Flequers An-
dreu Llargués. NEWSPA

Per consolidar: extensió pràctica del 
Màster en fleca artesana d’excel·lència
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Els flequers reclamen millores 
pressupostàries a Europa

E l flequers i pastissers tenen veu 
pròpia al Parlament Europeu i 
cada cop és més forta. 

Des de fa uns anys, la Confederación Eu-
ropea de Panaderos y Pasteleros (CEBP) està 
treballant intensament per donar visibilitat 
als problemes i carències del sector i dema-
nar, al mateix centre de decisions d’Europa, 
que s’hi inverteixin més diners per millorar 
les condicions laborals i formatives.

Recordem que la CEBP representa a 
190.000 petites i mitjanes empreses ar-
tesanes forneres i confiteres de 14 paï-
sos de la Unió Europea. “Som garantia 
d’ocupació juvenil, podem ajudar a fer 
que no es buidin les zones rurals i som 
guardians del patrimoni cultural i gas-
tronòmic. Ens han de fer més costat”, de-
fensa José María Fernández del Vallado, 
secretari general de l’aliança i també de 
CEOPPAN.

La coalició va veure una oportunitat 
de fer-se escoltar gràcies al fet que es 
van obrir audiències públiques per par-
ticipar en la reforma de la PAC (Política 
Agrària Comuna). Es tracta d’una de les 
polítiques amb més pressupost de la Unió 
Europea, on la majoria de diners es de-
diquen al camp. “Ells tenen la capacitat 
d’ajudar-nos”, afirma. 

Solucions pràctiques
Un dels objectius primordials de la CEBP 

és que la PAC inclogui les fleques i confite-
ries locals i del món rural en el seu àmbit 
d’actuació. 

“Generem 2 milions de llocs de treball”, 
utilitza l’organització com a argument. 
Demanen que es tinguin en compte les 
necessitats i capacitats de les pimes, i 
que se’ls exigeixi “requisits menors que 
a les grans empreses”. “Els qui fan els 
reglaments miren per les corporacions i 
s’obliden dels negocis familiars”, assegu-
ra Fernández del Vallado. 

A més , reclamen que s’augmenti el 
pressupost que es destina a mesures 
d’higiene, digitalització, formació pro-
fessional i f inançament per a un nou 
projecte d’Erasmus+ entre estudiants fle-
quers. “Necessitem solucions pràctiques 
i no un mosaic de burocràcia per poder 
manejar les empreses amb èxit”, insta el 
text presentat als parlamentaris.

Satisfacció en les converses
La confederació ja acumula algunes 

victòries. El 2016, la UE va començar a fi-

nançar campanyes de promoció de consum 
de pa amb fons públics –com la de ‘Buenos 
días con pan’ de l’any passat, feta amb un 
70 % de capital públic– i, el 2017, va limitar 
l’ús de les acrilamides en aliments. 

En general, Fernández del Vallado està 
satisfet del que s’ha aconseguit amb les 
trobades: “Hem passat de ser uns des-
coneguts a una personalitat de cara a 
Europa. Ara, quan sorgeix un tema re-
lacionat amb el sector flequer, la UE sap 
que existim. Estem calant a poc a poc”. La 
contesa continuarà. NEWSPA

La CEBP demana incloure les petites i mitjanes empreses 
dins les polítiques econòmiques de la PAC

Un dels objectius primordials de la 
CEBP és que la PAC inclogui les 
fleques i confiteries locals i del món 
rural en el seu àmbit d’actuació
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Yohan Ferrant, director de l’Escola 
de Flequers Andreu Llargués,la 
B arc e lona  S ab ade l l  B ak ing 

School (BSBS), va visitar, en representa-
ció del centre acadèmic, Europain 2020.

El saló, celebrat de l’11 al 14 de gener, 
va tenir lloc a Port de Versailles, a Pa-
rís (França) , amb una xifra de visitants 
de més de 38.000 persones. A part de 
ser conscient de la importància de te-
nir presència en un futur en aquests es-
deveniments perquè “hi havia estands 
d’escoles de diverses parts d’Europa. A 
més, estem apostant per un projecte 
que es diu ErasmusPlus i per la formació 
d’intercanvi i, en aquests salons, també 
hi haurien de ser entitats com el Gremi de 
Flequers de la Província de Barcelona, a 
més de l’Escola. 

Es tracta d’acudir-hi com un ‘pack’ 
complet”, ha manifestat Yohan Ferrant. 
El director de la BSBS va reconèixer que ja 
va realitzar aquest balanç amb la directi-
va del Gremi després de la seva visita al 
saló i una de les principals conclusions és 
que l’important és ser-hi. “Els contactes 
a nivell nacional i internacional durant 5 
dies movent-te et permeten trobar molta 
gent i no podria ser que una fira tingués 
una trajectòria de tants anys si no fos pel 
nivell dels contactes”, explica Ferrant.

Presència a la copa de 
les escoles
U n a  d e  l e s  f i t e s  m é s  im p o r t an t s 
d’Europain és la Copa de les Escoles i, 
per al director de la BSBS, seria un fet 
diferencial poder preparar un candidat 
que superi primer el campionat espanyol 
de fleca artesanal, de 16 anys, i que arribi 
a competir a aquest nivell. Encara no hi 

ha ningú i no és qüestió de posar-se un 
repte. “La cerca és inútil. Una persona es 
presenta. Quan trobes una persona que té 
condicions i motivació aquesta persona 
valdria per participar en un campionat. És 
complicat a nivell de sacrifici, però, per a 
una persona que estigui ‘hipermotivada’ 
per a fer un campionat internacional, ha 
de ser més que un sacrifici: ser un estímul, 
un repte. Com algú que jugarà la ‘Cham-
pions League’. Ja no és un sacrifici. Jo no 
crec que sigui complicat trobar joves o 
que no vulguin treballar. El professional, 
el professor, ha de tenir l’habilitat per a 
inspirar i guiar l’aspirant, per a impulsar la 
seva vocació i ampliar els seus horitzons i 
donar-li les pautes perquè vulgui millorar 
i superar-se cada dia”, reflexiona.

La BSBS no és cap desconeguda
A  n i v e l l  d e  c one i xem ent  i  d i f u -

sió de la BSBS, Yohan Ferrant va tenir 
l’oportunitat de comprovar i tenir inputs 

sobre l’impacte que està tenint l’Escola 
de Flequers Andreu Llargués, del Gremi 
de Flequers de la Província de Barcelona. 

No és cap desconeguda però Yohan, 
sempre amb visió de millora, afirma que 
encara s’ha de potenciar més la presència 
internacional virtual i presencial. “La gent 
ens coneix per les ‘master class’ que hem 
fet amb els MOF, a part de les formacions 
més generals. I les xarxes socials han aju-
dat molt en aquest sentit, per a potenciar 
la nostra imatge. Encara podríem millorar 
més, a nivell de presència, en xarxes so-
cials, per a ampliar la nostra repercussió 
internacional. Però, en general, es nota que 
hi ha hagut un impacte ampli, en el sector, 
de l’escola”.
L’aposta per projectes com l’ErasmusPlus 
reafirma al director de la Barcelona Saba-
dell Baking School en la necessitat de tenir 
presència física en els principals salons on 
hi ha competició, formació, aprenentatge, 
tècnica, innovació i divulgació. NEWSPA

MESTRES. Una instantània de la última edició d’Europain, d’una de les múltiples 
demostracions realitzades en directe.
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A Europain 2020, la BSBS 
no va passar desapercebuda
Yohan Ferrant, director de l’Escola de Flequers Andreu Llargués, 
valora la importància de ser present a la fira per a les escoles 

Text: Vilma Fernández· Fotos: Europain
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Puratos Iberia va superar els 200 
milions d’euros de facturació el 2019 

Puratos Iberia, l’empresa productora de 
matèries primeres per a fleca, pastis-
seria i xocolata, tanca el 2019 amb els 

números més positius de la seva història, en 
superar els 200 milions d’euros de facturació. 
Aquestes dades representen un creixement 
de quasi 4 punts respecte a l’exercici anterior. 

La filial ibèrica de la multinacional bel-
ga té la seu a Sils (Girona) i dos centres de 
producció a Riudarenes i Sintra (Portugal), 
compta amb més de 20.000 clients i el 2019 
va vendre prop dels 120 milions de quilos del 
producte. El 79,58 % d’aquesta facturació 
pertany al mercat espanyol, mentre que el 
20,41 % correspon al mercat lusità. 

Per als pròxims anys, Puratos Iberia s’ha 
marcat dos grans objectius: ampliar la 

seva presència al canal Horeca i obte-
nir major quota de mercat al sector de la 
xocolata a través de les seves marques 
Belcolade i Carat.

Els números positius de la filial ibèrica 
s’estenen per tot el grup, que, per primera 
vegada, ha tancat l’exercici per sobre dels 
2 bilions d’euros . NEWSPA
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Europastry estrena nova línia 
productiva i amplia la gamma Sophie

La companyia líder al sector de masses 
congelades forneres ha inaugurat una 
nova línia productiva de Dots, un dels 

seus productes més emblemàtics i reeixits.
La nova línia instal·lada a Sarral (Tarra-

gona) destaca per la seva versatilitat, ja 
que permet elaborar fins a quatre tipus de 
Dots simultàniament, i per l’automatització 
del procés d’envasat. D’aquesta manera, la 
planta de Sarral incrementarà la producció 
en 7.000 tones, la qual cosa equival a 15.000 
Dots per hora.

Creix Sophie
Sophie, la gamma més premium de bri-

oixeria d’Europastry, incorpora dues noves 
referències clàssiques que destaquen per la 
seva qualitat, procés i sabor únics: Snecken 
Sophie, un espiral de massa danesa que em-
bolica un abundant farcit de crema avainillada 
i panses sultanes i Pain Choc Sophie, una peça 
de forma cilíndrica que intercala dues barretes 
de xocolata pura en la seva massa. Totes dues 
peces estan elaborades a base de mantega i 
segueixen el procés double pointage amb una 
durada total de més de sis hores.

Segons el director d’R+D de brioixeria Eu-
ropastry, Alberto Alonso, el procés de ‘double 
pointage’ neix “d’anys de recerca, esforç i treball 
que han estat necessaris per a desenvolupar 

aquesta fórmula única que, juntament amb els 
ingredients de màxima qualitat, aporten una 
gamma de brioixeria completament exclusiva”.

Entrepà d’autor a Madrid Fusión
El passat gener, a la fira gastronòmica Re-

ale Seguros Madrid Fusión, es va celebrar la 
VII edició del Concurs Millor Entrepà d’Autor 
by Saint Honoré. El xef Rubén Uruñuela, de 
Burgos, va ser guardonat per ser el creador del 
considerat millor entrepà d’autor d’aquest any 
2020, elaborat amb el pa Saint Honoré Petit 
Pain D’Ancienne i ingredients com roastbeef 
de vedella, demiglace de parmesà i vinagreta 
de tomàquet de ‘piparras’. El Mini Entrepà dels 
Montes de Màlaga, d’Irene Garrido, i l’Entrepà 
El Corral, d’Ángel Rodríguez, van aconseguir el 
segon i tercer premi, respectivament. La nova i 
exclusiva gamma de mini pans Saint Honoré de 
Europastry, creats per a l’alta restauració, va ser 
el protagonista de les receptes guanyadores.

En els últims anys, el concurs Millor Entrepà 
d’Autor s’ha consolidat com un dels certà-
mens anuals més esperats pels professionals 
del món de l’hostaleria, per a mostrar quin és 
el secret del millor entrepà d’Espanya. NEWSPA
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Salva inaugura el seu concessionari 
oficial Salva-Horsal a Catalunya

Salva, empresa líder en el sector de la 
maquinària fornera, va presentar, de 
manera oficial i a finals d’aquest mes 

de febrer, el seu concessionari a Catalunya; un 

espai creat juntament amb l’empresa de ser-
vei tècnic Horsal, amb la qual pretenen oferir 
un major assessorament tècnic i comercial les 
24 hores del dia, els 365 dies de l’any.

El concessionari, situat al carrer Santiago 
Ramón i Cajal, 119-121 de l’Hospitalet de 
Llobregat, externalitza l’atenció a client i 
disposa d’un major estoc amb el qual mi-
llorar els lliuraments programats, així com 
d’un major nombre de venedors i tècnics. 
Amb aquestes accions, la companyia busca 
augmentar els valors de proximitat i rapi-
desa de la seva marca. Les directrius del 
concessionari s’han dissenyat basant-se en 

el coneixement que Salva ha adquirit després 
dels seus 75 anys de trajectòria.

La facturació de Salva ha anat augmentant 
progressivament des de 2013 fins al 2018, 
últim exercici que van presentar a la vetllada, 
que arriba als 35 milions d’euros, amb més de 
150 treballadors en plantilla. La fleca suposa 
per a la companyia un 34 % de l’volum de ne-
goci, sent el segon canal de vendes després de 
la gran superfície (41 %) i abans de l’hostaleria 
(14 %). L’empresa va ser fundada el 1943 per 
Jaume Llordés i Juan Llordés i ha crescut en 
espai i plantilla fins al dia d’avui. David Llordés 
és actualment el seu director general. NEWSPA

Nova dinàmica 
a SIAL 2020,
a l’octubre

U na de les cites mundials més importants per als 
actors del sector agroalimentari, iniciador i gene-
rador de negocis, anuncia el seu retorn a Paris Nord 

Villepinte, del 18 al 22 d’octubre. 
Aquesta edició de 2020 comença una nova dinàmica, en 

obrir els debats sobre un tema potent i unificador, #OWNTHE-
CHANCE. En un moment de transicions, reivindicacions i res-
ponsabilitat global, SIAL Paris reafirma la seva ambició: unir 
l’ecosistema food entorn de les principals transformacions de 
la indústria agroalimentària. 

Com que aquest sector ha de reinventar-se per a enfrontar 
els desafiaments ambientals, ètics, digitals i demogràfics d’un 
món canviant, SIAL Paris 2020 brindarà als 7.200 expositors 
i 310.000 professionals espai per debatre sobre els reptes als 
quals s’enfronten. SIAL es posiciona al seu costat per a ajudar-
los a situar-se com a contractistes principals per als canvis 
que ara són inevitables. NEWSPA

‘Ireks Protein 
Bread’, alt en 
proteïnes i fibra

Ireks, partner del sector de la panificació, presenta Ireks 
Protein Bread, un mix al 100 % per a elaborats amb elevat 
contingut de proteïnes i fibra, també apte per a vegans. 

Els aliments rics en proteïnes han deixat d’estar destinats 
únicament i exclusivament als esportistes per convertir-se en 
una de les tendències de moda amb major número de seguidors 
en augment. Aquests aliments, que tradicionalment estaven 
destinats als esportistes per afavorir la massa muscular, han 
ampliat el seu públic objectiu. 

Segons l’enquesta de la Comissió Europea de Salut i la Segu-
retat Alimentaria, els principals motius per comprar productes 
amb alt contingut proteic són augmentar el rendiment i la 
resistència, controlar pes, crear massa muscular i el sabor. 

És per això que Ireks ha llançat aquest producte per competir 
amb diferents productes com les barretes clàssiques, batuts, 
pastes, productes lactis i dolços amb proteïnes. NEWSPA
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L’alimentació responsable i sa-
ludable és una tendència en 
augment entre els nous consu-

midors. Preocupats per canviar els hàbits 
i obtenir una millor qualitat de vida, dema-
nen productes exclusius, amb ingredients 
diferencials, que aportin un valor afegit 
en el seu dia a dia i resultats beneficiosos 
a llarg termini.
D’aquesta manera, assumint un compro-
mís amb l’alimentació, l’origen i la trans-
parència, neix Saint Honoré, una família 
de pans que, des de 2017, manté un creixe-
ment sostenible, ja que l’èxit de la gamma 
està directament relacionat amb la seva 
qualitat i exclusivitat.
La gamma de pans Saint Honoré és un 
homenatge a la visió de Pere Gallés i al seu 
llegat, al respecte pels processos tradicio-
nals i a la cura pels detalls. Saint Honoré 

és una família de pans d’elevada qualitat, 
que es caracteritza per tres ingredients 
clau: temps, passió i homenatge. El temps 
respon als processos d’elaboració artesa-
nals, respectant-los i mantenint-los. La 
passió, a la fleca i a ser perfeccionistes i 
detallistes amb tot el que hi fa referència. 
L’homenatge, al passat, a la tradició.
Els últims llançaments dins d’aquesta fa-
mília són les quatre noves fogasses. La Fo-
gassa Cereals Saint Honoré està elaborada 
amb una barreja de farines de diferents 
cereals i llavors que li confereixen un gran 
i particular gust, a més d’estar recoberta 
de lli, sèsam, flocs de civada i llavors de 
rosella i gira-sol, que potencien les seves 
qualitats exclusives. Per la seva banda, la 
Fogassa Pipes de Carbassa Saint Honoré, 
feta amb farina i malta, i recoberta de 
pipes senceres de carbassa, es posiciona 

com una referència d’un sabor únic. Final-
ment, entrant en el terreny ‘bio’, trobem la 
Fogassa Obrador Bío Saint Honoré i Fo-
gassa Espelta Bío Saint Honoré, ambdues 
elaborades amb ingredients procedents 
exclusivament de l’agricultura ecològica, 
com farina d’espelta, kamut, quinoa i blat.
En el procés d’elaboració de les noves Fo-
gasses Saint Honoré, s’utilitzen masses 
mare exclusives, llargs reposos en tau-
lers de fusta i cocció en forn de pedra, 
aspectes que els atorguen més qualitat 
i reconeixement. Aquestes fogasses són 
productes Clean Label o 100 % naturals, 
així com vegans, amb una alta hidrata-
ció i de molt fàcil digestibilitat, fet que 
respon a la tendència en creixement de 
l’alimentació saludable.
Saint Honoré dona lloc a un pa simplement 
únic, un pa amb ànima. NEWSPA

En la seva aposta per la qualitat i exclusivitat, Saint Honoré 
llança quatre noves fogasses elaborades amb masses mare 
exclusives i tres ingredients clau: temps, passió i homenatge

Saint Honoré marca 
tendència a la fleca

PUBLIREPORTATGE
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El Salari Mínim Interprofessional 
(SMI) fixa la quantia retributiva 
mínima que ha de percebre un tre-

ballador amb relació a la jornada legal de 
feina, sense distinció del seu sexe i/o edat, ja 
sigui fix, eventual o temporer.

El valor de l’SMI és fixat cada any pel Go-
vern, mitjançant la publicació al BOE d’un 
Reial Decret, i per la determinació del mateix, 
teòricament, es tenen en compte factors 
com l’Índex de Preus de Consum (IPC), la 
productivitat mitjana o la participació del 
treball en la renda nacional.

Salari Mínim de 950 
euros el 2020

El passat dia 22 de gener de 2020 es va 
assolir un acord entre el Govern de l’Estat, 
els sindicats majoritaris (CCOO i UGT) i les 
patronals CEOE i Cepyme, per a incrementar 
aquest any, i amb efectes de l’1 de gener 
d’enguany, el salari mínim un 5,5 %, fins als 
950 euros mensuals en catorze pagues, el 
que representa 31,66 euros al dia i 13.300 
euros a l’any. En el cas dels temporers i treba-
lladors eventuals, l’SMI queda, per a aquest 
any, en 44,99 euros per jornada de feina i, 
per als empleats de servei domèstic, l’hora 
efectiva treballada es pagarà a un mínim de 
7,43 euros. Així, el nou SMI s’entendrà referit 
a la jornada legal de feina en cada activitat i, 
si es realitza un jornada inferior, es percebrà 
la corresponent prorrata.

En aquest punt, cal recordar que, en la 
passada legislatura, el Govern ja va aprovar, 
de forma unilateral i sense consultar els 
agents socials, un augment de l’SMI d’un 
22,3 %, fins als 900 euros mensuals en 14 
pagues. Per tant, el nou increment comporta 
una pujada de l’SMI d’un 27,8 % en poc més 
d’un any i, si prenem com a referència l’any 
2003, quan la quantia era de 451,20 euros 
mensuals, l’SMI s’ha incrementat un 110 %.

Entrada en vigor i complements 
salarials del nou SMI

En primer lloc, malgrat que l’acord entre 
els agents socials es va assolir el passat dia 

22 de gener de 2020 i la publicació al BOE es 
va fer el 5 de febrer d’enguany, el nou SMI 
tindrà efectes retroactius des de l’1 de gener 
de 2020. Així mateix, s’ha de tenir en compte 
que, a l’SMI només es computa la retribució 
dinerària, i en cap cas el salari en espècie 
que pugui rebre la persona treballadora. I, 
per una altra banda, els complements sí que 
absorbiran la nova pujada, tal com exposa 
de forma nítida el Reial Decret 231/2020, pel 
qual es fixa el salari mínim interprofessional 
per a l’any 2020. Concretament, a l’article 
3, apartat primer, de l’esmentada norma, 
es diu, de forma explícita, que “el salari mí-
nim en còmput anual que es prendrà com a 
terme de comparació serà el resultat d’ad-
dicionar al salari mínim fixat en l’article 1 
d’aquest reial decret [950 euros anuals en 14 
pagues] la meritació a què es refereix l’article 
2 [els complements salarials], sense que, en 
cap cas, es pugui considerar una quantia 
anual inferior a 13.300 euros”.

Per tant, la nova revisió del salari mínim 
no afectarà l’estructura ni la quantia dels 
salaris professionals que s’estiguin perce-
bent per part dels treballadors quan aquests, 
en el seu conjunt i en còmput anual, fossin 
superiors a l’esmentat salari mínim anual.

Pròxims augments de l’SMI
Com els propis protagonistes han recone-

gut públicament després de la signatura de 
l’acord entre els agents socials el passat dia 
22 de gener de 2020, el nou Govern socialis-
ta tenia com a objectiu prioritari aconseguir 

ràpidament un nou increment de l’SMI i, 
per això, va engegar, de forma immediata 
a la investidura, reunions secretes amb els 
interlocutors socials per aconseguir-ho. I, 
finalment, dins de l’esmentada urgència 
del Govern, els agents socials han acabant 
cedint, ja que les patronals no van poder 
obtenir cap mena de discriminació positi-
va per als agricultors i petits empresaris, 
principals damnificats d’aquestes pujades 
sobtades dels salaris, i els sindicats no han 
pogut arribar a l’anhelat SMI de 1000 euros 
mensuals. Per contra, el nou Govern socia-
lista aconsegueix augmentar els ingressos 
de les arques de la Seguretat Social en més 
de 200 milions d’euros amb les noves cotit-
zacions que suposa el nou salari mínim, les 
quals, a finals de l’any passat, ja es trobaven 
en una situació deficitària. Paral·lelament, 
realitza un important cop d’efecte davant de 
l’opinió pública, exterioritzant una imatge de 
Govern compromès amb el benestar social, 
protector de les classes desfavorides.

En qualsevol cas, s’ha de recordar que, 
dins de l’acord de Govern entre el PSOE i 
Unides Podem, s’inclou actualitzar el salari 
mínim durant la legislatura fins a arribar 
al 60 % del salari mitjà a Espanya, fet que 
comportaria sobrepassar sobradament 
la barrera dels 1.000 euros mensuals i 
això suposa, més que probablement, que 
aquesta dinàmica intervencionista del 
Govern en l’economia derivi en nous in-
crements de l’SMI abans de la finalització 
de la legislatura. NEWSPA

Nova pujada del 
salari mínim 

NEWS EMPRESA LEGISLACIÓ

Antonio Caballero
Advocat del Gremi de Flequers 
de la Província de Barcelona



- Primer pastat en la batedora, amb la pala o el ganxo en forma de J. 
S’hi afegeix la sal i, a continuació, l’aigua, a 65º. 
- Després, esperem que la massa estigui a entre 33º i 35 º i afegim la 
massa mare natural. Deixem reposar de 40 a 60 minuts.
- Quan la massa fa esquerdes farem la segona pastada. S’afegeix sègol 
de nou amb la sal i l’aigual a 65ºC. Afegim la primera pastada quan la 
temperatura de la massa estigui entre 32ºC i 35ºC. Cal que reposi fins 
que comenci a trencar de nou.
- Dividim en peces de 1.000 g i, dins d’un bol enfarinat, sacsegem 
lleugerament creant una forma ovalada i es deixa en un banetone 
enfarinat.
- Quan tornen a trencar les peces, s’enfarinen una mica. Cal coure a 
forn fort: de 250 a 270ºC. Vaporitzem i ho deixem 15 minuts. Obrim tir 
10 o 15 minuts i baixem la temperatura fins a 220 o 230ºC durant 50 
minuts.

E L S  C O L · L E C C I O N A B L E S  D E L  P A

Pa de sègol 
amb dues pastades

NEWSPA Núm. 222
GENER/ FEBRER 2020

- Un pastat millorat s’aconsegueix deixant al fred el 66% de la massa a 14ºC 
per passar a laminar. Afegir el greixons picats a la massa restant. Pastar i fer 
dos plecs senzills per reservar en nevera. Després, sobreposar la capa de massa 
amb greixons, estirar i fer-ne un tercer senzill.
- Estirem a una mida de 35 cm amb una alçada de 1,2 cm. Tallar uns 0,4 cm de 
gruix, aproximadament. Estucar i trenar. Terna de tres. Per tota la peça, 90 g de 
pes òptim. Omplir els motlles com fent un niu. Deixar fermentar uns 90 minuts 
a 22ºC, pintar amb meitat rovell i meitat ou. Incorporar el farcit pressionant al 
fons del centre de la peça les botifarres i el greixons. S’ensucra lleugerament. 
Coure a temperatura de croissant de 18 a 20 minuts.

E L S  C O L · L E C C I O N A B L E S  P A S T I S S E R S

Llardonada

!

NEWSPA Núm. 222
GENER/ FEBRER 2020

INGREDIENTS 
LLARDONADA
· 3.000 g de farina de 
mitja força 270 W
· 60 g de sal
· 1.260 g de llet
· 150 g d’ou
· 300 g de sucre

PER LAMINAR
· 66 % de la fórmula
· 750 g de llard
· 300 g de sucre llustre, perfilat i barre-
jat de tal manera que l’emmagtzemem 
a la nevera i puguem utilitzar-lo quan 
anem fent el pastons. Aproximada-
ment, un 35% sobre la massa

INGREDIENTS
PRIMERA PASTADA
· 1.000 g de sègol integral
· 1.100 g d’aigua a 65º
· 30 g de sal
· De 1.200 g a 1.500 g de massa 
mare natural segons acidesa

SEGONA  
PASTADA
· 1.000 g de sègol de 70
· 1.000 g de sègol integral
· 1.600 g o 1.700 g d’aigua  
a 65º
· 50 g de sal 
·  Afegir la primera pastada

E S PA I  PAT R O C I N AT
FARINERA ALBAREDA

Farina convencional i farina ecològica

938 727 942

albareda@farinera-albareda.com

www.farinera-albareda.com



GUIA DE PROVEÏDORS

rCRUZ, S.L.
Carrer Indústria, 9-12 

Polígon Industrial Les Pedreres

08390 - Montgat

(  934 650 065  

cruzsl@cruzsl.net  

www.cruzsl.net

rTERPAN, S.L.
Ctra. Terrassa - Olesa P.I Can Mir 

08232 - Viladecavalls (Barcelona)

( 937 803 166 

Fax 937 891 620

info@terpan.es 

 www.terpan.es       

 DECORACIÓ
r FARINERA COROMINA
  Agri-Energia, SA        

Girona, 155, apt. 4

17820 - Banyoles

( 972 583 363

farinera@agrienergia.com

www.farineracoromina.com

 https://www.instagram.com/farineracoromina/

 https://www.facebook.com/farineracoromina1897/

11

Logotip B

rFILLS DE MORETÓ, S.A.
Rafael de Casanova, 79, apt. 182 

08100 - Mollet del Vallès

( 935 705 608

Fax 935 700 132

 www.instagram.com/fillsdemoreto

 www.facebook.com/farinesmoreto/

rYLLA 1878, S.L.
Ctra. de Manlleu  km. 1,4  

08500 - Vic 

( 938 862 744  

www.ylla1878.com

rLA META
Indústria, parc. 204R 

PI El Segre 

25191 - Lleida 

( 973 200 319 

Fax  973 205 643

www.lameta.es

rCOLIP ESPAÑA, S.L.
Rambla Catalunya nº 66, 5 D

08007 Barcelona

( 934 559 636

    691 205 363

colip@colip.es

www.colip.com

rNOVAU GRUP 
Forns, fermentació,
rentaobjectes i llescadores   
Pge. Jordi Ferran, 9-11
08028 - Barcelona       
(   933 334 446
Fax  934 483 896
info@novaugrup.es 
www.novaugrup.es

 ESPECIALITATS
 SENSE SUCRE

rEMULIFT IBÉRICA, S.L.
Especialidades sin azúcar y bajas en calorías

C/ Copérnico nº 40 nave 4 

08784 - Piera (Barcelona)

( 932 191 851 

Fax 932 138 236

emulift@emulift.com

www.emulift.com

www.bodylin.com

 INFORMÁTICA

rDIR INFORMÁTICA
C/ Bolivia, 144-146, loc. 6

08018 - Barcelona

( 934 982 410 

Fax  934 982 411

dir@dir-informatica.es

www.dir-informatica.es

rCIBERNÉTICA PARA LA 
PANIFICACIÓN, S.L.
Fabriquem: Divisores, càmeres de repòs, 
formadores…Maquinaria de Panaderia amb la 
millor qualitat i servei
C/ Els Lladres 6, PI Ramonet

12550, Almazora, Castellón

( 964 216 912

Fax 964 252 115

info@ciberpan.com

www.ciberpan.com

rAMASADORAS SAUS, S.L. 
C/ Carles Regàs Cavalleria, 9

Pol. Ind. El Verdaguer 

Manlleu (Barcelona)

( 938 507 753 

Fax  938 515 124

saus@amasadorassaus.com

www.amasadorassaus.com

r LANGA CONCEPT, S.L 
Creem l’establiment més adequat 
a les seves necessitats. Vitrines
frigorífiques a mida - nous conceptes - 
imatge corporativa - interiorisme i decoració 
C/ Bailén 27
08915 - Badalona (Barcelona)
(  933 994 552
Fax  933 886 601
info@langaconcept.com
www.langaconcept.com

 MAQUINÀRIA

rEXCLUSIVAS FRIGORÍFICAS, S.L.
Carrer d’Asturias, 5 

Polígon Industrial les Salines

08830 – Sant Boi de Llobregat

( 934 401 876

 Fax  934 497 545

info@exclusivasfrigorificas.com

www.exclusivasfrigorificas.com

cp CIBERPAN R

rFRIGUAL
Cambres de fermentació controlada a mida. 
Neveres i congelacions.
C/Duero, 62
08223 Terrassa  
( 937 310 804
frigual@frigual.com
www.frigual.com

rGPG GRUPO PRAT GOUET
Forns de pa i pastisseria, Carregadors, 
Fermentació i Congelació.
C/Jonqueres, s/n. Pol.Ind. Molí de la Potassa
08208 Sabadell (Barcelona) 
(  937 192 579
Fax  937 192 586
info@gpg.es
www.gpg.es

r RUBHIMA
Fabricantes desde hace más de 50 años de 
amasadoras, batidoras planetarias, cortadoras de 
pan y hornos, entre otros. Altamente especializados 
en el sector del pan y de la pastelería.

C/Mallorca, 40.

08192 Sant Quirze del Valles

( 937 213 286 

rubhima@rubhima.com

www.rubhima.com

    @Rubhima

        www.facebook.com/rubhima

 FARINES

rCOMERÇ I INDÚSTRIES 
ALBAREDA, S.A.
Farina convencional 
i farina ecològica
Passeig del Riu, 66  
08241- Manresa  
( 938 727 942

Fax  938 727 932

albareda@farinera-albareda.com

www.farinera-albareda.com 

rEUROFOURS IBÉRICA, S.A.
C/ Sabino Arana 30-1º 

08028 - Barcelona      

(  932 296 900 

Fax  932 296 902

www.eurofours.com

rFORESPA
Forns - Màquines - Fred - Interiorisme. Oferim 

solucions integrals, que van des de la decoració,

el mobiliari i la maquinària fins el servei tècnic.

Avenida Can Bordoll 87

Pol. Ind. Can Roqueta

08202 Sabadell (Barcelona)

( 937 426 052

    629 080 719

Fax  937 832 880

admin@forespa.es

www.forespa.es

r RESTORHOME, S.L. 
Passeig Guayaquil, 39, nau 1

08030 - Barcelona

( 933 523 453

Fax   933 523 058

www.restorhometienda.es

www.restorhome.es

comercial@restorhome.es

tienda@restorhome.es



rTERPAN, S.L.
Forns de pa i pastisseria. Maquinària, fred i 
fermentació controlada.
Ctra. Terrassa - Olesa P.I Can Mir 
08232 - Viladecavalls (Barcelona)

( 937 803 166 

Fax 937 891 620

info@terpan.es 

www.terpan.es       

r SKI CATALUNYA SL 
Fabricantes de productos lácteos y derivados: 
natas, preparados, trufas, postres, leche 
ecológica, mantequilla….
Siempre cerca del profesional
Avda. Santa Eulalia 407. Pol. Ind. Can Palet

08223 - Terrassa (Barcelona)

( 937 836 991

catalunya@skisa.com

www.skisa.com

r SAT VALLÈS 
Instal·lació i manteniment sistemes 
de seguretat i extinció d’incendis
C. Fiveller, 171

08205 - Sabadell

( 902 026 339

info@satvalles.com

www.satvalles.com

r UTILCENTRE, S.L.
Mes de 200 m2 d’Exposició-Cash&Carry. Amb, 
Utensilis per Forners, Pastissers, Xocolaters i 
Geladers. Maquinaria: Pistoles de Gelatina, Ou i 
Xocolata. Temperadores-Banyadores de Xocolata 
SELMI, S.R.L.
C/ Joan Armengol, s/n

08770 - Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona)

( 938 913 141

     609 431 713

info@utilcentre.com

www.utilcentre.com Botiga Online 

amb mes de 4000 referéncies.

 PRODUCTES LÀCTICS

 SEGURETAT

UTENSILIS

CAMBRES DE FERMENTACIÓ
CONTROLADA   A MIDA

QUADRE DE COMANDAMENTS 
EASY CC
Intuïtiu i fàcil d’utilitzar. Es poden memoritzar 
fins a 3 programes per adaptar-se a la feina 
diària de cada forner i als seus productes.

PANELLS
Panells de poliuretà injectat d’alta 
densitat de 60 mm. d’espessor. 
Fixació per mitjà de ganxos excèntrics.
Acabat exterior amb xapaplastificada 
skinplate i interior amb  xapa d’acer 
inoxidableper garantir la seva durada.  

PORTES
Portes resistents, 
de molta durada, amb  marc d’alumini
reforçat.
Sistema d’oberturai tancament senzill, sense 
pom de porta i amb un sistema de tancament 
amb imants d’alta potència. 
  

SISTEMA D’HUMITAT:
Producció de vapor
Control de la humitat: 
EVAPORADOR : 
Especialment dissenyat per la fermentació 
controlada. 
Reixetes de protecció dels ventiladors amb 
tractament anti-oxidació.

365 dies
SERVEI DE 

MANTENIMENT 

24 hores

Les nostres cambres s’adapten a qualsevol espai

frigual
ESPECIALISTES EN  FERMENTACIÓ CONTROLADA

frigual anys
innovant

Duero, 62  (08223) TERRASSA 
BARCELONA .  +34 93 731 08 04

www.frigual.com 
export@frigual.com 
facebook.com/frigual Segueix-nos

anunci news pa 235x165maig2016.indd   1 04/10/16   10:15

Si vols formar part de la 
GUIA DE PROVEÏDORS 
truca’ns al 934 054 115
Sandra Gordóvil

rSALVA INDUSTRIAL.
Solucions competitives de qualitat per al tractament, 
la cocció i la refrigeració de masses i aliments per als 

sectors de la pastisseria i fleca.

GI-636 km.6 Polígono 107
20100 Lezo (Guipuzcoa)
( 943 449 300 

salva@salva.es 

www.salva.es   

https://www.facebook.com/salvagroup 

https://www.instagram.com/salvaindustrial_bakery

https://www.youtube.com/user/salvagroup   

r LLOPARTEC
Desenvolupem i fabriquem una completa gamma 
de productes pels sectors de la fleca, la pastisseria 
i les masses congelades. Som especialistes en 
productes a mida, segons les necessitats del client. 
A més, fabriquem productes microencapsulats per a 
diferents sectors. 
C/ Carrerada, 1

08793 Avinyonet del Penedès

Barcelona

( 938 970 736

info@llopartec.com

www.llopartec.com

 MILLORANTS I MIXES



• Multirisc PIME i COMERÇ, integrant tots els 
centres de treball en una única pòlissa.
• Responsabilitat civil professional.
• D&O Responsabilitat civil d’administradors 
i directius.
• Salut. Assistència sanitària. Vida. Llar.
Automòbils, vehicles comercials, motocicle-
tes, etc. Decessos.
• Comunitats de propietaris, edificis. 

Descompte de 0,048 €/l 
de gasoil consumit en 
estacions de servei 
adherides al conveni.

Productes y serveis financers en con-
dicions preferents per als agremiats. A 
més dels membres del Gremi, també es 
poden beneficiar d’aquestes condicions 
especials els familiars de primer grau i 
els empleats dels agremiats.

Els agremiats tindran un 20 % 
de descompte en el PACK TUTOR 
de servei de formació i posada en 
marxa inicial.

• Assessorament.
• Confecció de comptabilitats.
• Presentació oficial de liquidacions 
mensuals, trimestrals i anuals.
• Estudis de rendibilitat i optimització 
de costos.

AVANTATGES D’ESTAR AGREMIAT

BORSA DE NEGOCIS
ES TRASPASSA

A Manlleu: obrador amb 
botiga + botiga, en ple 

funcionament.

Sr.Francesc
651 801 959

220

ES VEN

Cremador de pellet KK100 de 
Cremax.

Sr. Ramón  
659 013 423

220

ES VEN

Per jubilació, Forn de pa amb 
botiga, obrador i vivenda a Sant 
Joan de les Abadesses (Girona). 

Molt bona ubicació i en ple 
funcionament.

Sra. Roser
636 336 230

ES TRASPASSA

Obrador de pa a Sant 
Vincenç dels Horts, 

amb cartera de clients. 
Possibilitat amb vivenda 

annexa.

Sr. Maximino
639 529 869

 220  221

ES TRASPASSA 

Despatx de pa amb degustació, 
de 65 m2, a l’Hospitalet de 

Llobregat.

Sr. Eloy 
620 276 488 (18h -21h)

222

219

ES TRASPASSA

A Sabadell: obrador de pa amb 
botiga. En ple funcionament.

Amb possibilitat de lloguer de 
vivenda.

Sr. Manuel 
666 420 048

ES TRASPASSA

A Sant Andreu de la Barca: 
obrador de pa amb botiga 

amb degustació. En ple 
funcionament. 

Sr. Jaume   
606 554 156

219

ES TRASPASSA

Per jubilació: obrador 
amb botiga i degustació, 
en ple funcionament, a 

comarca Moianés. 

Sra. Montse
673 727 850

 220

VENDA DE MAQUINÀRIA

Vitrina frigorífica, marca 
COMERSA, i bàscula 

electrònica de 0-50 kg, ¡a 
estrenar!

Sr. Andrés
669 550 217

219

ES TRASPASSA

Per jubilació, obrador i 
dues botigues, a Monistrol 

de Montserrat. En ple 
funcionament.

Sr. José
646 883 215

219

ES TRASPASSA 

Botiga de venda de 
pa a Sitges, en ple 

funcionament. Zona 
comercial.

Sr. José Antonio
640 509 200

221

ES VENEN

17 taules de 60X60, 
per zona de degustació.

En perfecte estat.

Sr. Andreu  
672 011 870

221

ES TRASPASSA

Forn de pa amb obrador, en 
ple funcionament, a Barcelona 

(carrer Viladomat).

Sr. Eloy 
620 276 488 (18h -21h)

222

Energia · Estalvia en les factures 
d’electricitat i gas · Condicions 
preferents i personalitzades en 
l’assessorament energètic · Estudi 
personalitzat gratuït.

Secció gratuïta dirigida als flequers de tot Catalunya que 
vulguin posar els seus anuncis de compra, venda o traspàs de 
maquinària o de forns. No s’admetran les ofertes o demandes 
de treball. Els anuncis han de tenir una extensió màxima de 

cinc línies i cal que hi constin el nom, l’adreça i el telèfon de 
contacte. 

Enviï el seu anunci al Gremi de Flequers de la Província de 
Barcelona. 

E-mail: secretaria@gremipa.com
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A

Nou mix al 100% per a cakes esponjosos 
Suau toc a vainilla, ideal per a combinar amb la nostra gamma 
d‘aromes 33 DREIDOPPEL i elaborar un ampli i original assortit de cakes. 

Elaborats de gran qualitat, amb molt bon volum i textura esponjosa. 

Deixi‘s inspirar per la varietat de receptes i sorprengui els seus clients!

A

 IREKS IBERICA, S.A. | Parc Tecnològic del Vallès | C/ Argenters 4, Edifi ci 2 | Apartat de correus 251 | 08290 Cerdanyola del Vallès | ESPANYA
Tel.: +34 93 594 69 00 | info@ireks-iberica.com | www.ireks-iberica.com


